Indkomne forslag til generalforsamling januar 2019
Forslag til ændring af husordenen
Min kæreste og jeg planlægger i løbet af foråret at flytte sammen i min lejlighed. Nu er sagen så,
at hun har en hund, som selvfølgelig gerne vil med. Derfor vil jeg foreslå en ændring af husordenen,
så det bliver tilladt at have en hund.
Lidt omskrevet fra en anden husorden er dette så mit forslag til ændring:
Det er tilladt at holde hund på betingelse af, at hunden, hverken ved støj eller lugt, er til gene for
de øvrige andelshavere. Hunden skal føres i snor, når lejligheden forlades, og hundens ejer skal
sikre, at hunden ikke opfører sig aggressivt over for de andre beboere.
Noget af teksten giver sig selv, men måske er det alligevel på sin plads at understrege i paragraffen.
Med venlig hilsen
Jacob Rasmussen
Ny Carlsberg Vej, 18, 3. th.
Tlf.: 22983376

Forslag til vedtægtsændringer
For at der ikke skal være tvivl om, at referentrollen ikke automatisk følger dirigentrollen
foreslås følgende:
§ 21, stk 2, pkt. 1, som lyder:
‘1. Valg af dirigent og referent’ deles i to punkter.
§ 21, stk 2, pkt. 1 vil således lyde ‘Valg af dirigent’ og
§ 21, stk 2, pkt. 2 vil lyde ‘Valg af referent’.
Der foreslås også en ændring i § 22, stk 3
Paragraffen lyder:
‘Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller
andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest fire dage før generalforsamlingen er gjort
bekendt med, at det kommer til behandling’.
For at sikre at alle andelshavere har mulighed for at læse forslaget, også hvis de ikke er hjemme de
sidste fire dage før generalforsamlingen, foreslås ‘opslag’ rettet til ‘mail’.
Der vil fortsat komme opslag i opgangene.
Med venlig hilsen
Eva Tryti
Ny Carlsberg Vej 16, 4. sal th

