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Hobro, den 29. august 2022 
 

Endelig dagsorden til: 
Ordinært afdelingsmøde i afdeling 17 Lillegade/Vestergade 

  (Lillegade 7, Vestergade 9) 
 

 
Mødedato:  tirsdag den 20. september 2022 
 
Mødetidspunkt: kl. 14.00 
 
Traktement:  Sodavand og vand 
 
Mødested:  Smedevej 28 (selskabslokalet), 9500 Hobro 
 
 
Afdelingmødet har i henhold til vedtægterne, følgende dagsorden: 
 

1. a. Valg af dirigent. 
b. Valg af stemmeudvalg. 
 

2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde, samt godkendelse af afdelingens 
driftsbudget for det kommende år, og orientering om årsregnskabet for det afsluttende 
regnskabsår. 
 

3. Behandling af evt. indkomne forslag. 
 

Forslag 1. 
Organisationsbestyrelsen foreslår installation af fibernetværk i afdelingen.  

Installation af fibernetværk i boligerne 

Motivation: Norlys har henvendt sig til Hobro Boligforening, og tilbudt at installere fibernetværk i 

boligerne. 

Norlys giver adgang til fibernettes kapacitet og valgfrihed blandt de udbydere af indhold, som 

indgår i fibersamarbejdet. 

Enkelte afdelinger har i dag en foreningsaftale med YouSee, hvor der tilbydes en grundpakke til en 

favorabel pris. Denne foreningsaftale fortsætter uændret. 

Norlys tilbyder at udføre gravearbejde i terræn, installationsarbejde i fælles opgange i 

etagebyggerierne, samt montere en boks indvendigt i hver bolig, uden beregning (gratis). 

Der er ingen tilslutningspligt, men boligerne bliver fremtidssikret i forhold til fremtidens internet. 
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Der vil være nogle gener i forbindelse med gravearbejdet, samt når teknikeren skal ind i boligen for 

at montere boksen. Boksen skal monteres i hver bolig, uanset om lejeren ønsker at blive tilmeldt 

fibernettet. 

Organisationsbestyrelsen foreslår at afdelingen får indlagt fibernet, men det er den enkelte 

afdeling der suverænt bestemmer om de vil tage imod tilbuddet fra Norlys. 

 

Forslag 2 

Vedrørende parkeringsforholdene i gården til Lillegade/Vestergade: 

Der er med rimelighed plads til 4 parkerede biler + passage for affaldsbeholderne, når de tømmes. 

Vi er p.t. fire, der parkerer her. Vi syntes at vi efterhånden ”har vundet hævd” på pladserne. 

Er der mulighed for at pladserne kan reserveres til de fire biler der er plads til, evt. ved betaling af 

et mindre leje/afgift pr. måned. I afdelinger med garager er der ikke en pr. lejlighed, og der er mig 

bekendt en ordning med at man kan komme på venteliste, hvis der ikke er ledige garager. En 

lignende ordning kunne være en mulighed. 

Der er tilslutning til betaling af 100-150 kr. månedligt pr plads.  

Forslag 3 

Her er en elbil, og der kan komme flere (nok først når energisituationen normaliseres). Burde der 

ikke, når der alligevel skal graves op til separatkloakering, som forberedelse lægges kabler til 

fremtidig ladestander? 

 
4. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.  

 
§20 stk. 3 såfremt afdelingen ikke vælger en afdelingsbestyrelse, kan den lade sig repræsentere ved 
dermed sidestillet beboerrepræsentation (beboerrepræsentanter). 
 

5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer). 
 

6. Eventuelt. 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Beboerrepræsentanten 
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Vejledning i at finde materialet på vores hjemmeside: 
 
1. I adressefeltet øverst i browseren skriver du: www.hobroboligforening.dk 
Herefter kommer du til Hobro Boligforenings hjemmeside.  
Bemærk: Det er ikke nødvendigt at logge ind for at finde materialet. 
 
2. I den grønne bjælke foroven klikker du på: ”Find din afdeling”: 
 

 
 
3. I den grå boks finder du din afdeling og klikker på adressen: 
(Er du i tvivl om dit afdelingsnummer, kan du se det på side 1 i denne indkaldelse) 
 

 
 
4. I den grå boks til venstre på siden under punktet ”Afdelingsmøde” klikker du på linket til ”Materiale til 
afdelingsmødet” 
 
5. På siden vil der komme følgende dokumenter: 

- Endelig indkaldelse med forslag (senest 1 uge før mødet) 
- Regnskab/budget (her kan du se dette års regnskab og næste års budget. Regnskab og budget vil 

kunne ses senest 1 uge forud for afdelingsmødet).   
- Referater (senest 4 uger efter mødet vil du kunne læse referat her). 

                  
 

 


