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Det ekstraordinære beboermøde onsdag den 26. oktober 2022  
 
Dagsorden for mødet var: 
 
1. Valg af dirigent og sekretær 
 
2. Ændring af vedtægternes § 13, stk. 3 , der omhandler Beboerforeningens økonomiske 
drift. 
 
3. Eventuelt 
 
Bemærkninger til punkt 2: Se bilag 1 
 

Ad dagsordenens punkt 1:Valg af dirigent og sekretær 
Mogens Berg vælges som dirigent, Karin Dreyer Jespersen som sekretær 
Dirigenten konstaterer, at mødet er lovligt indkaldt. 
Der var 14 fremmødte til mødet, heraf en fuldmagt fra Annelise Mølvig, Åbakkevej 
20, st.th. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: Ændring af vedtægternes §13, stk. 3 , der omhandler 
Beboerforeningens økonomiske drift. 
Bestyrelsens fremsatte forslag til ændring af vedtægternes § 13, stk. 3 vedtages 
enstemmigt, der herefter lyder: 

Beboerforeningens økonomiske drift varetages af formanden eller kassereren, efter 
bestyrelsens nærmere beslutning. Den pågældende er bemyndiget til at disponere over 
foreningens formue, herunder også at disponere over foreningens midler via elektroniske 
bankprodukter. Derudover vil der altid være udpeget et bestyrelsesmedlem, der har 
mulighed for adgang til kontoen. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Eventuelt 
Det nævnes, at bestyrelsen på foreningens vegne har indsendt indsigelse om 
huslejestigningerne i §5.1 lejligheder via LLOH. Der er lang sagsbehandlingstid og 
indsigelsen har ikke opsættende virkning. 
 
Ida Kristensen oplyser om muligheden for gratis kursus om brandsikkerhed. 
Ida har lagt information i Dalhusenes facebook-gruppe ( se bilag 2 til dette referat) 

Mogens lægger desuden oplysningerne på hjemmesiden. 
 
Underskrevet 
 
Dirigent:   Referent: 
 
Mogens Berg  Karin Dreyer Jespersen 

http://st.th/
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Bilag 1 (ad dagsordenes pkt. 2): 

Bestemmelserne om beboerforeningens økonomiske drift findes i vedtægternes §13, stk. 

3, der er sålydende: 

Beboerforeningens økonomiske drift varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget 

til i fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere 

over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Formand og kasserer kan under 

denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte 

bestyrelsesmedlemmer, dog således at der altid tegnes af 2 i forening. 

 

Foreningens bankforbindelse ønsker ikke længere at administrere foreningens indtægter 

og udgifter med mindre foreningen forenkler proceduren eller overgår til dyrere bankaftale. 

 

Bestyrelsen stiller derfor forslag om ændret formulering af §13, stk. 3 for at kunne 

fortsætte med den nuværende bankaftale. Bestyrelsens forslag lyder: 

 

Beboerforeningens økonomiske drift varetages af formanden eller kassereren, efter 

bestyrelsens nærmere beslutning. Den pågældende er bemyndiget til at disponere over 

foreningens formue, herunder også at disponere over foreningens midler via elektroniske 

bankprodukter. Derudover vil der altid være udpeget et bestyrelsesmedlem, der har 

mulighed for adgang til kontoen. 
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Bilag 2 : Vedrørende kursus i brandsikkerhed 
 
Hej alle 
Bestyrelsen og jeg vil gerne arrangere det gratis kursus Bo Brandsikkert, og vil derfor høre 
mange der kunne tænke sig at deltage. Vi overvejer at gøre det allerede i slutningen af 
november eller som alternativ i januar. 
På kurset lærer man blandt andet: 
- at tage vare på sig selv, andre og sin bolig 
- hvad vi kan gøre, når skaden er sket 
I kan læse mere om kurset her: 
https://beredskab.dk/borge.../gratis-kursus-bo-brandsikkert/ 
Lidt praktisk info: 
- vi skal være min 10 deltagere 
- kurset varer 2 timer 
- man skal være fyldt 13 år for at deltage 
- alle får en gratis røgalarm￼ 
- kurset kan enten afholdes i en weekend eller på en hverdagsaften 
Skriv venligst i kommentarfeltet hvis I er interessede. 
Mvh 
Ida 
VA 12, 2. tv 

 

 

https://beredskab.dk/borgerberedskabet/gratis-kursus-bo-brandsikkert/?fbclid=IwAR2GXUamriRUmmZygAq4ZTVd18yW0W5zxfc3eqttJEdbk62L3wtdvWrjfkQ

