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SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB 
AFD. 16. Hanebjælken 1-161 og 70-120 samt Mejlstedvej 30-52.  
 

Nørresundby, den 17. august 2022 
Vedr. ordinært afdelingsmøde. 
 
Onsdag, den 24. august 2022 kl. 19.00 i fælleshuset Hanebjælken 21. 
 
Forslag til behandling/afstemning under den fremsendte dagsorden pkt. 5, indkomne forslag. 
 
Pkt. 5.1. Forslag om, at  - "Bevare beslutningen om - Det er IKKE tilladt at holde husdyr på 

Hanebjælken 1-161 og 70-120 samt Mejlstedvej 30-52   (husorden side  7  - Husdyr).  

Jeg skriver - da jeg er usikker på hvilken ændringer der vil risikere at kunne opstå i forbindelse 
med en evt. sammenlægning af de to afdelinger, afd. 16 og afd. 76. Derfor sender jeg dette 
forslag ind som jeg ønsker behandlet på vores ordinære Afdelingsmøde - Afd. 16. Hanebjælken 
og Mejlstedvej - Onsdag den 24. august 2022, kl. 19.00.  

Forslag - "Bevare beslutningen om - Det er IKKE tilladt at holde husdyr på Hanebjælken 1-
161/Mejlstedvej 30-52" 

Nu da der er stillet et Forslaget af Sundby-Hvorup Boligselskab om en eventuel sammenlægning 
med den nye Afdeling 76, Niels Lyhnes Vej (hvor der er tilladt at holde 1 stk. Husdyr). 

Så hvis denne sammenlægning skulle bliver en realitet - mener jeg at det er vigtig at vi på 
Hanebjælken og Mejlstedvej stadig kan fastholde den beslutning som vi har stemt om op til 
flere gange i årens løb - "Her er det ikke tilladt at holde husdyr"  

Forslaget er indsendt af Annemarie B. Hansen Hanebjælken 119. 

Pkt. 5.2. Forslag  om plan for behandling af mosvækst på tage. 
Planen for behandling af mosvæskt på tage.  
Forslaget er indsendt af Christine Wilczynski, Hanebjælken 33. 

 
Pkt. 5.3 Forslag om ændring af husorden.  Små kæledyr skal være tilladt - forslag gælder kun 
kat. (husorden side 7 – husdyr) 
Forslaget er indsendt af Christine Wilczynski, Hanebjælken 33. 

 
 
 
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
 
 


