
                                                                                      
   

                                                            
 
 
 

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      Afd. 601 Kirkebjerg, maj 2017 

 
7. Indkomne forslag 
 

7.1 Forslag modtaget via mail 1. maj 2017 

Vedr. tilladelse til at holde hund i afd 601, så vi sidestilles med rækkehusene. 
1. Afstemning om tilladelse til hundehold. 

2. Tilladelse sendes til urafstemning. 

Der skal selvfølgelig opstilles regler om hundehold, som f.eks. at hunden skal registres med race, 
gældende forsikring, chip mærkning og vaccination osv. Overholdes reglerne ikke, skal det være 
muligt at fjerne hunden, eller i yderste konsekvens bør lejemålet kunne opsiges. 

 
Med venlig hilsen 
Conny Pavlova Larsen 
VK 36, st. th. 
 
7.2 Forslag modtaget i bestyrelses postkasse 3. maj 2017 

Jeg ønsker at stille forslag om, at det bliver tilladt, at have 1 hund i etageejendommene, til beslutning i 
det kommende møde Maj 2017. 
 
Mvh. Kimmie Jønson 
Ved Østerbjerg 2, 2.th. 
 
7.3 Forslag modtaget i bestyrelses postkasse 3. maj 2017 

Nyttehaver 
1. Opsyn med haverne. 
2. Træer i nyttehaverne ændres til 4.5 m. 
3. Nedskrivning af regler (når vandhaner åbnes/lukkes: Forår/efterår) 
4. Stier mellem haverne vedligeholdes af 2 tilstødende lejer. 
5. Størrelse på bebyggelse Hus 10m2 – Terrasse drivhus 9.0 m2, Skur 2 m2 
6. Advarsel så frem man ikke holder haven. 
7. Haverne skal vedligeholdes, således at den ikke er til gene for naboer. 

 
Med Venlig hilsen 
Inger I Petersen 
 
7.4 Forslag fra afdelingsbestyrelsen - Forslag til montering af markiser. 

Tilladelse gives på følgende betingelser: 
1. Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt samt udføres af autoriseret 

markiseleverandør eller afdelingens tilsluttede håndværkere. 

2. Markisen skal være til at rulle op, der må ikke forefindes reklamer på markisen. 

3. Markisen skal monteres  

- Etageblokke indenfor altanens bredde.  

- Rækkehus og stuelejligheder efter aftale med administrationen. 

4. Alle udgifter i forbindelse med etablering og retablering er afdelingen uvedkommende. 

5. Ved fraflytning skal der foretages retablering uden udgift for afdelingen eller tilflytter. 

6. Administrationen skal ansøges om tilladelse. 

7. Når arbejdet er udført, skal varmemesteren kontaktes. Arbejdet skal være tilendebragt og 

synet af varmemesteren, senest en måned efter tilladelsen er givet. I modsat fald bortfalder 

tilladelsen. 



                                                                                      
   

                                                            
 
 
 

                                                                                                                                                   

 

 
 

7.5 Forslag fra afdelingsmødet 2016, til baldakin ved hoveddør rækkehuse. 

 

 

Baldakin Mary 120 cm - Superroof 
Baldakin til overdækning af yderdøre, som 
passer til de fleste hustyper på grund af det flotte 
og luftige design. 

Overdækningen er fremstillet af polykarbonat, og 
metalknægtene er varmgalvaniserede og 
derefter pulverlakeret, hvilket giver en robust og 
flot overflade. Materialerne giver baldakinen en 
høj modstandsdygtighed i forhold til vind og vejr. 

Mary er nem at montere, da beslagene monteres 
på muren og udhænget derefter "klikkes" på. 
 
Produktinformation: 
Mål: 120 x 70 cm (B x D) 
Indbygningshøjde over dør: 19 cm 
Tagplade: polykarbonat 
Knægte: varmgalvaniseret og pulverlakeret metal 
Design: Christian Bjørn 
Vægt: 11 kg 
 

Anslået pris 2.500,00 DKK. inkl. montering og 
moms. 

https://www.bauhaus.dk/baldakin-mary-1200-
mm-superroof.html 

Tilladelse gives på følgende betingelser: 
 

1. Baldakinen skal være den type, afdelingen har besluttet. 

2. Arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt og udføres af afdelingens tilsluttede 

håndværkere. 

3. Alle udgifter i forbindelse med indkøb og etablering af baldakinen, er afdelingen 

uvedkommende. 

4. Med mindre andet aftales ved fraflytningsforretningen, skal baldakinen demonteres for 

fraflytters regning. 

5. Demonteres baldakinen ikke, er tilflytter orienteret om at alle udgifter vedr. baldakinen tilfalder 

tilflytter. 

6. Administrationen skal ansøges om tilladelse. 

7. Når arbejdet er udført, skal varmemesteren kontaktes. Arbejdet skal være tilendebragt og 

synet af varmemesteren, senest en måned efter tilladelsen er givet. I modsat fald bortfalder 

tilladelsen. 

 


