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Referat fra ekstraordinært medlemsmøde
Afholdt:
Sted:

24. februar 2006 kl. 19:00
Beboerlokalet gården Østerbrogade 119

Indledende bemærkninger fra Formand
Formand Peter Hauerslev bød velkommen til mødet, hvorefter mødet fulgte dagsordenen.

1)

Valg af dirigent.

Bestyrelsen pegede på Peter Hjort fra forretningsudvalget. Dette blev accepteret af
beboerne. Endvidere blev der valgt tre beboere til stemmeudvalg.
Det blev konstateret, at medlemsmødet var indkaldt rettidigt og korrekt i forhold til
forskrifterne i foreningen.

2)

Valg af referent

Dirigenten pegede på Jais Elvekjær som referent, og dette blev accepteret af beboerne.

3)

Fremlæggelse af mistillidsvotum til den nuværende afdelingsformand

Pia Konrad fremlagde mistillidsvotum
Mistillidsvotum:
1) Vi kan/vil ikke acceptere at møder bliver optaget uden de tilstedeværendes accept.
Der udvises en slående mistillid og der er sket brud på etik og moral i en sådan grad,
at vi ikke ser os i stand til at holde møder med formanden.
2) Vi mener at godkendte referater bør være grundlaget for bestyrelsens arbejde - ikke
fragmenterede båndoptagelser.
Følgende medlemmer af bestyrelsen støttede mistillidsvotummet
Kasser
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant:

Pia Konrad
Helle Elslund
Brian Bonfils
Jais Elvekjær

Debat og spørgsmål vedr. mistillidsvotum.
Efter fremlæggelse af mistillidsvotum fulgte debatten. Der var mange indlæg fra beboerne
og bestyrelsen. Nedenstående er et forsøg på en opsamling at stillede spørgsmål og svar
samt bemærkninger.
Til dem der fremlagde mistillidsvotum:
Pia Konrad, Helle Elslund, Brian Bonfils og Jais Elvekjær
Spørgsmål: Den siddende formand påstår, at I var vidende om at jeres møder blev optaget.
Er dette korrekt?
Svar: Det er på ingen måde korrekt. Den siddende formand har valgt at udfærdige et skrift
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på 6 sider og omdele det til alle beboerne. I dette skrift er der mange påstande som kun kan
stå for hans egen regning.
Dog skal det bemærkes, at vi var vidende om at den siddende formand optog når han
besøgte administrationen. Det er nu kommet frem, at han optager alt hvad der foregår, om
så det er ved møder i AAB, ved samtaler med håndværkere eller ved bestyrelsesmøder.
Det er beklageligt, at vi ikke greb ind i april 2005, hvor det blev fortalt at han optog ved
besøg hos administrationen.
Spørgsmål: Hvorfor vil I ikke optages?
Svar: Mistillidsvotummet handler ikke om, at vi ikke vil optages, men om at vi ikke blev
spurgt om vi ville optages. Vi har ikke taget stilling til om vi vil optages.
Spørgsmål: Der må være andre ting bag dette mistillidsvotum, end bare at I er blevet
optaget. Er der det?
Svar: Nej, det er der ikke – ellers ville det være skrevet i mistillidsvotummet.
Spørgsmål: Jeg tror der er uenighed i bestyrelse og det er derfor at mistillidsvotummet er
fremsat. Er denne konstatering korrekt?
Svar: Der er altid uenighed i en bestyrelse, og dette løses ved afstemningen, hvorved
flertallet bestemmer hvad der skal ske i foreningen. Der er flertal for at optagelserne skal
slettes, men formanden har valgt ikke at følge beslutningen.
Spørgsmål: Det føles overdrevet, at der bliver indkaldt til ekstraordinært medlemsmøde. Er
det ikke noget som kunne være løst internt i bestyrelsen?
Svar: Jo, det burde det har været. Vi har sendt en opfordring til den siddende formand om at
slette sine optagelser. Det har han nægtet, selvom han har bestyrelsens flertal imod sig.
Derfor er mistillidsvotummet sendt til afstemning hos beboerne, da vi ikke vil være
medlemmer af en bestyrelse hvor et medlem ikke accepterer flertallets beslutning.
Spørgsmål: Det er umuligt at tage stilling til om formanden skal forsætte, da vi som beboere
ikke ved hvad de øvrige bestyrelsesmedlemmer står for. Hvad står I for?
Dirigenten svarede: Bestyrelsen er demokratisk valgt, at hvad medlemmer står for, bliver
behandlet ved valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal kun tages stilling til
mistillidsvotummet.
Bemærkning fra bestyrelsesmedlem Kasper:
Jeg vil blive siddende uanset om mistillidsvotummet accepteres eller forkastes af beboerne.
Det er vigtigt for mig at foreningen ikke bliver administreret fra Havnegade.
Spørgsmål og bemærkning fra/til den siddende formand Peter Hauerslev:
Spørgsmål: Hvorfor vil du ikke slette dine optagelser?
Svar: Det vil jeg bare ikke, da jeg hovedsageligt bruger dem privat.
Spørgsmål: Hvorfor optager du?
Svar: Det gør jeg, for at jeg kan huske hvad folk har sagt, og i nogle tilfælde bruger jeg det
til at afspille for folk så de også kan huske hvad der blev sagt.
Spørgsmål: Handler det her ikke om andre ting end optagelser?
Svar: Jo, det handler om andre ting end optagelser. Der er uenighed i bestyrelse om
hvorledes sagerne skal behandles.
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Spørgsmål: Er der problemer med referaterne der bliver skrevet?
Svar: Nej, de underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Bemærkning fra formand: Jeg har ikke noget mod at afstå fra formandsposten.
Spørgsmål fra dirigenten: Betyder dette at du trækker dig?
Svar: Nej jeg trækker mig ikke.
Bemærkninger fra Peter: Før beboerne stemmer, vil jeg gerne have en tilkendegivelse fra
beboerne om der interesse i at sidde i bestyrelsen sammen med mig som formand.
Bemærkning fra dirigent: Dette er ikke et punkt på dagsordenen, men folk kan komme
med kommentarer som indeholder en tilkendegivelse.
Bemærkninger fra dirigent – Peter Hjort.
I flere tilfælde brød dirigenten ind for at holde debatten på ret kurs. Han bemærkede flere
gange at emnet var mistillidsvotummet. Den siddende formand havde nægtet at følge
bestyrelsens flertal og slette optagelser og derved er det den øvrige bestyrelses ret til at
indkalde til ekstraordinært melemsmøde og stille dette mistillidsvotum
I øvrigt blev beboerne og bestyrelsen irettesat i tilfælde af, at der opstod dialog ml. spørger
og personen der svarede på spørgsmål.

4)

Afstemning om mistillidsvotum

26 stemmeberettiget
14 imod mistillidsvotum
11 for mistillidsvotum
1 blank stemme
Dirigenten konstaterede at formanden derved bliver siddende

5)

Valg af ny kasser

Pia Konrad trak sig fra kasserposten
Der var ingen som meldte sig som kandidat til kasser
Derfor meddelte dirigenten at kasserfunktionen overgår til administrationen i Havnegade

6)

Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Brian Bonfils trak sig
Der var ingen som meldte sig som kandidat til at være bestyrelsesmedlem.

7)

Valg af nye suppleant

Dorte Gravlund stillede op og blev valgt som suppleant.
Der var ingen der stillede op til den anden suppleantplads.
Derfor består bestyrelsen dags dato af:
Formand: Peter Hauerslev
Menigt Bestyrelsesmedlem: Kasper
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Menigt Bestyrelsesmedlem: Helle Elslund
Suppleant: Dorte Gravlund
Kasserfunktionen er overgivet til Havnegade og Peter Hjort tog dermed kassen og dankort til
denne med sig til administrationen efter mødet.
Referatet udfærdiget af Jais Elvekjær den 28. februar 2006.
Samme dag blev referatet omdelt til beboerne
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