
Ishøj den 14.04.2019 

 

Jeg stiller hermed følgende 2 forslag til afdelingsmødet den 29.04.2019  i Glashuset 

1. Parkeringen tilbageføres til ejendomskontoret med omgående virkning. 

 

2. Afdelingsmødet udtrykker mistillidsvotum til bestyrelsen, for at overtræde Ishøj 

Boligselskabs vedtægter §18 stk. 3. stk. 6 og stk. 7 ved at tillægge sig beføjelser de 

ikke har fået mandat til af afdelingsmødet. 

 

Begrundelse: 

1. På ordinært afdelingsmøde 11. juni 2018 blev det besluttet, at der blev en begrænsning af 

P-tilladelser til max 2 pr. husstand. Ligeledes blev det besluttet, at udsætte resten af 

punkterne vedrørende parkering til afdelingsmødet 19. september 2018, hvilket ikke skete, da 

der kun kom en orientering til beboerne og ikke en beslutning ifølge referatet af 2. oktober 

2018. I referatet fra mødet 19. september 2018, skrives som følger: Det blev besluttet, at 

omdele de regler der Pt. gælder og give orientering om gæstekort. 

2. Ligeledes har jeg observeret, at parkeringsudvalget skulle søge at finde løsninger til 

afdelingsmødet 19. september 2018, dette er endt med at blive et selvbestaltet udvalg, der 

handler som de synes bedst uden at have fået accept på et afdelingsmøde. 

3. Der er ikke givet tilladelse fra noget afdelingsmøde, om begrænsning af gæstekort som 

skrevet i skrivelse af 10. december 2018: der udleveres maksimalt 5 ark 

gæsteparkeringskort pr. gang mod fremvisning af sygesikringskort. 

4. Bestyrelsen har også indført uden afdelingsmødets accept, at folk der har carporte ikke må 

holde på fællesarealer: 

Referat af 14.03-2019 Pkt. 7 Parkerings udvalg 

Spørgsmål: Må man parkere på almindelige p pladser hvis man har carporttilladelse. 

Ja, det må man godt, men man må kun parkere i 3 timer på et almindeligt parkerings ur, 

man må således ikke bruge gæstekort. Q park bliver underrettet om det. 

 

5. Bestyrelsen har uden beboermødets accept, overtaget ejendomskontoret funktioner, at 

bedømme hvilke P-bøder der skal annulleres og hvilke der ikke skal:  

Referat af 11.04-2019 PKT. 7 PARKERINGSUDVALGET 

Flemming Johansen må ikke, selvstændigt, annullere p-afgifter, det er kun p-udvalget der 

kan gøre det. 

 

Hermed overtræder bestyrelsen Ishøj Boligselskabs vedtægter §18 stk. 3. stk. 6 og stk. 7.   

Det er kun afdelingsmødet der kan træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende 

arbejder rettet mod boligområdet hvor under p-arealet tilhører.  

Ved at have udført begrænsninger i parkeringen og iværksat, uden at have fået opbakning af 

afdelingsmødet til ændring af husordenen. 



Bestyrelsen har ej heller fået afdelingsmødets tilladelse til, at uddelegere afdelingsmødets 

kompetence, til en eller flere beboergrupper. 

Da bestyrelsen indeholder garvede folk, som har været med i mange år, og godt ved at alle 

nye tiltag, skal op på et afdelingsmøde for, at være gældende, stiller jeg disse 2 forslag til 

afstemning. 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Bøger  

Østergården 31 st. th. 

2635 Ishøj 

 


