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Østerbro den 21. april 2009 

Til AAB21´s andelshavere og lejere. 
 

Dagsorden for ordinært medlemsmøde 
Onsdag den 29. april 2009, kl. 19.00 

 

(Medlemsmødet afholdes i beboerlokalerne Østerbrogade 119 gården) 
 
 

1. Valg af dirigent. 
 
2. Valg af referent. 
 
3. Valg af stemmeudvalg. 
 
4. Beretning.  
 
5. 2008 regnskab til orientering – Vedlagt. 
 
6. 2010 driftsbudget til godkendelse v. afstemning. – Vedlagt. 
 
7. Valg af i alt 5 personer til bestyrelsesarbejdet. 

 
a. Valg af formand for bestyrelsen.  

Jais Elvekjær har valgt at trække sig fra formandsposten pga. 
samarbejdsproblemer internt i bestyrelsen. 
 

b. 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
Den sidste plads i bestyrelsen har været ubesat siden Kasper Johnson trådte 
ud af bestyrelsen 
 

c. Valg af 2 nye suppleanter.  
 

 



AAB afd. 21. 

Hjemmeside: www.aab21.dk 
Østerbrogade 119, gården 

DK-2100 Kbh. Ø                            

tlf. / fax 39 27 39 55               
e-mail: adm@aab21.dk 

kontortid onsdag kl. 
18.00-18.30         

 20090429 dagsorden medlemsmøde.doc Side 2af  3 

 

8. Øvrige emner til afstemning: 
 
a. Ændring af programpakke. 
 
Jeg ønsker at det debatteres på medlemsmødet hvorvidt vi fortsat skal have 
fuldpakken fra YouSee i vort kabelnet tilbud. 
 
Jeg ville være helt tilfreds med at det var 'grundpakken' . Jeg har 'kun' ét 
fjernsynsapparat og ingen børn, så grundpakken eller evt 'mellempakken' vil være alt 
rigeligt i mit tilfælde. 
  
Forslagsstiller: Niels Ole Sølberg, C10, 1 tv  
 
 
b. Forslag til ændring af husorden således at det et tilladt at holde kat indendørs. 
 
Her i afdelingen er der en regel om at man ikke må have kat.  
 
Den regel synes jeg bør ændres. Jeg er sikker på det ville gør mange glade, deriblandt mig 
selv. For det er et helt andet ansvar at have kat, end kaniner, fisk og fugle. Katten har i 
højere grad sin egen personlighed, og er lette og kæle med. Det er dejligt at hører dem 
spinde. De bliver hurtigere en del af familien.  
 
Jeg kender masser af mennesker der har positive erfaring med at have en kat i lejlighed. 
 I flere ejendomme er man også blevet enig med at man må have kat, men der er dog 
nogen regler omkring dette emne. Hos de fleste ejendomme hvor man må have indekat 
gælder en kombination af nogen af disse regler 

• Højst to katte pr. lejlighed.  
• Kattene skal neutraliseres i 6-måneders alderen. 
• Katten skal registreres i dansk katte-registrer. 
• Katten kan kun færdes på ejendommens arealer i ført sele 

http://www.inges-kattehjem.dk/?Kattehusorden#Kattehusorden 
 
Med hensyn til om det er synd at have kat indendørs, er der mange eksperter der siger at 
det er helt ok. Det er ikke synd at have en kat i lejlighed. Katten er det dyr, som har 
bedst adapteret sig til vores liv. Hvis en kat er født og opvokset i lejlighed vil den 
betragte lejligheden som dens territorium og området udenfor som et fremmed 
territorium.  Udenfor sit område vil den føle sig utryg og usikker.                      
http://www.netvet.net/dansk/ask_vet/kat/kattesps10.html 
 
Af hensyn til dens instinkter skal katten bare stimuleres, enten ved kattelegetøj, en 
anden kat i lejligheden, eller meget af ejerens opmærksomhed.  
 
Med hensyn til problemerne ved at have en kat, har alle problemer en løsning. Problemer 
kan være at den kradser ting i stykker, eller ødelægger gulvet med dens urinering. Med 
hensyn til det første problem findes der nogen dufte man kan sprøjte der hvor katten 
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kredser der siger ”lad vær” Også en løsning ville være at købe et kredsetræ, så katten 
kan brug det i stedet. Andet problem er der en nem løsning på: lær katten at bruge 
kattebakke. Der findes masser af lærer vejledninger i bøger og på nettet hvis man ikke 
selv ved hvordan man skal gør det.  
 
Jeg håber I vil tage godt imod mit forslag, da jeg ved at ikke kun jeg men mange andre i 
ejendommen ville blive glade for en kat. 
  
Forslagsstiller: Neija Elvekjær, C2, 1 th  
 
 
c. Forslag vedr. fremleje af lejemål eller rettere ulovlig fremleje. 
 
Hermed indsendes et forslag vedr. fremleje af lejemål i AAB afd.21, eller rettere ulovlig 
fremleje. 
 
Undertegnede vil foreslå Bestyrelsen, at de jævnligt undersøger hvorvidt der  bliver 
lejemål fremlejet udenom de gældende regler i AAB. 
 
Dette dels p.g.a., at det er krænkende for de medlemmer, der har været skrevet op i 
AAB i årevis, dels at ulovlig fremleje mindsker muligheden for cirkulation af lejlighederne 
for beboere i afd. 21. 
 
Forslagsstiller: Eva Larsen, C10, 3.tv. 
 
 
d. Forslag vedr. affaldsproblem ved posthuset 
  
Jeg foreslår, at et udvalg bestående af 1-2 medlemmer af bestyrelsen, og 2-3 medlemmer 
af de tilstedeværende, finder en løsning på "affaldsproblemet" v Chr.mindevej 2 og 
posthuset, evt i samarbejde med posthuset. De opmærksomme beboere vil nok have lagt 
mærke til, at der ofte ligger en del affald på og omkring vores trappe og på området 
omkring posthuset. 
 
Det må kunne lade sig gøre at stille nogle affaldscontainere op, så vi kan slippe for 
svineriet. 
  
Forslagsstiller: Lisbet Andersen, C2, 2.tv. 

 
 

9. Afslutning ved bestyrelsen 
 

 

Vel Mødt! - Med venlig hilsen - Afdelingsbestyrelsen 


