Referat af ekstraordinært afdelingsmøde for afd. 40
Fredag den 28. april 2017 kl. 17.30
Syrensalen, Vejlby- Risskov Hallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afstemning om byggeri af ungdomsboliger
Antal fremmødte: 90
Antal stemmer: 146
Repræsentanter fra AAB: Anders Rønnebro, Tina L. Jensen, Erhardt Christensen, Allan
Andersen og Michael Bavnshøj.
Repræsentant for hovedbestyrelsen: Bittina Grumsen
Arkitekt: Marion Søndergaard
Projektchef: Morten Stunge
Referent: Else Marie Hansen
Ad. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bettina Grumsen, som blev valgt uden modkandidat.
Stemmeudvalg:
Erik Olesen
Allan Pedersen
Henry Larsen
Niels
Tina L. Jensen
Anders Rønnebro knytter nogle kommentarer til byggeriet af ungdomsboliger.
Afd. 40 gav for nogle år siden på et afd. møde AAB lov til at lave en undersøgelse, om at
opføre nyt byggeri af ungdomsboliger på trekanten mod Vikærsvej.
Nu er der en færdig løsning og lokalplan som mødet skal tage stilling til.
Afdeling bestyrelsen har stillet som krav for at afgive jorden: Flere p-pladser og et
selskabslokale til 100 personer fuldt udstyret uden omkostninger for afd. 40
Disse krav bliver efterkommet ved et evt. byggeri.
Der kan bygges 60 ungdomsboliger på grunden, kommunen forlanger støjværn mellem blok
A og B desuden også støjværn mod Vikærsvej. Støjværnet på 4m højde, som en jordvold
mellem blokkene, kan udformes således, at de kan indgå som et grønt areal og eller
legeplads m.m.
Udgifterne til byggeriet vil aldrig berøre afd. 40, men når byggeriet er færdigt, vil
ungdomsboligerne høre under afd. 40.

Projektet blev herefter gennemgået med billeder, om hvilke tanker man havde om
udformningerne af bygninger, 10 p-pladser og område. Den endelige udformning af
bygninger bliver først lavet når projektet evt. bliver vedtaget her på mødet.
Projektet blev herefter sat til debat:
Per Nørbo: For lidt med 10 P-pladser, vi mangler i forvejen. Man kan vel lave flere p-pladser
selv om man ikke skal bygge?
Svar: Enig i af 10 pladser ikke er nok, men 35-40 pladser som så bliver betalt af projektet,
ellers skal afd. selvbetale for nye p-pladser.
Lars Rasmussen: Er meget glad for de grønne områder. Vi har gennem flere år haft mange
projekter der støjer, desuden skal der også bygges på grunden, hvor Vejlby Skole ligger,
dette vil også støje. Der bliver også øget trafik med alle de nye byggerier i området.
Claus Nielsen: Er bange for hærværk, det er der på andre kollegier.
Gundhild Weisbjerg: Er meget skuffet over forsamlingens mistro og nedgørelse af vores
unge mennesker.
Forslaget blev herefter sat til afstemning:
Forslaget blev nedstemt ved håndsopretning.

Bettina Grumsen
Dirigent

______________________

Erik Møller
Formand

__________________

Else Marie Hansen
Referent

_____________________

