
 

  

 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 19:00 

i Stamhuset, Peberhaven 33, 2730 Herlev 

 

Tilstede var 50 beboere fra 44 boliger, ejendomsleder Henrik Lajos og kon-

torassistent Janne Thaulov Lauritzen samt Charlotte G. Pettersson fra DAB. 

Med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Bestyrelsen indstillede Charlotte G. Pettersson fra DAB som dirigent. 

Dette blev godkendt. 

 

Charlotte konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt og dermed beslut-

ningsdygtigt i henhold til vedtægterne. 

 

Bestyrelsen indstillede Christina Holst som referent. Dette blev godkendt. 

 

Bestyrelsen indstillede Henrik Lajos, Janne Lauritzen og Charlotte G. Pet-

tersson (formand for stemmeudvalget, i kraft af rollen som dirigent) til 

stemmeudvalget. Dette blev godkendt. 

 

2. Mistillidsvotum til bestyrelsesmedlem – Valg af nyt bestyrelsesmedlem 

Et flertal af afdelingsbestyrelsen har mistet tilliden til et enkelt medlem af afde-

lingsbestyrelsen. Derfor stiller afdelingsbestyrelsen mistillidsvotum til dette med-

lem. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker derfor at afdelingsmødet stemmer om, 

hvorvidt afdelingsmødet støtter eller afviser mistillidsvotummet. 

På mødet vil der blive redegjort for baggrunden for mistillidsvotummet. 

 

Skriftlig afstemning om mistillidsvotum til bestyrelsesmedlem, herefter: 

- under forudsætning af at afdelingsmødet bakker op om mistilliden – træder 

medlemmet ud og der sker valg af et nyt bestyrelsesmedlem. 

Det nye medlem bliver valgt for perioden frem til afdelingsmødet i maj 2023. 
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Randi Pedersen, formand for afdelingsbestyrelsen redegjorde for, hvad 

mistilliden omhandlede; bestyrelsesmedlem Niels-Ejlif Valentin har brudt 

sin tavshedspligt, ved at videresende interne e-mails fra bestyrelsen til en 

anden beboer og medlem af selskabsbestyrelsen. 

 

Niels-Ejlif Valentin fik ordet og fremlagde sin version af sagen. Han for-

talte, at han følte sig ekskluderet fra udvalg og bestyrelsen, og derfor 

søgte informationer ang. solcellerne hos en anden beboere og tidligere 

næstformand i afdelingsbestyrelsen, og mente ikke at nogen i den nuvæ-

rende bestyrelse kunne besvare hans spørgsmål. 

 

Fauzi Ferid (suppleant i afdelingsbestyrelsen) fortalte, at han ikke deler 

Niels-Ejlif Valentins syn på lukkethed og eksklusion i bestyrelsens samar-

bejde. 

 

En beboer ønskede at vide, om det var en enig afdelingsbestyrelse, der 

stillede mistillidsvotummet til Niels-Ejlif Valentin? 

Formand Randi Pedersen svarede, at det var dét. 

 

En beboer mente, at mistillidsvotummet burde være løst internt i besty-

relsen.  

Formand Randi Pedersen og Charlotte G. Pettersson, DAB svarede, at det 

var prøvet at blive løst internt, og at der var afholdt flere samtaler med 

Niels-Ejlif Valentin forud for det ekstraordinære afdelingsmøde, og at Ni-

els-Ejlif også var blevet forelagt indkaldelsen til det ekstraordinære afde-

lingsmøde med mistillidsvotummet inden indkaldelsen blev omdelt. 

 

En beboer ønsker at vide om det var åbne eller lukkede punkter der var 

blevet videresendt. 

Charlotte G. Pettersson, DAB svarede, at afdelingsbestyrelsen har under-

skrevet en forretningsorden, hvor bestyrelsesmedlemmerne også har 

skrevet under på, at man som bestyrelsesmedlem har tavshedspligt. Når 

denne tavshedspligt brydes og Niels-Ejlif Valentin mundtligt oplyser, at 

han ikke har til hensigt at stoppe med at videresende e-mails, så er besty-

relsen nødt til at reagerer. 
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Da en beboer stillede spørgsmål til sager, som ikke var på dagsordenen, 

gjorde Charlotte G. Pettersson, DAB opmærksom på mødets formål, og at 

der ikke kunne drøftes andre sager på dette afdelingsmøde. 

 

Da der ikke var flere spørgsmål fra de fremmødte beboere, blev afstem-

ningen sat i gang. 

 

Charlotte G. Pettersson forklarede proceduren for afstemningen, hvor 

hvert lejemål har to stemmer til rådighed, og med fremmøde af 44 leje-

mål er der 88 stemmer i alt. 

 

Stemmefordelingen: 

For mistilliden: 62 stemmer 

Imod mistilliden: 18 stemmer 

Blanke: 7 stemmer 

Ikke afleveret: 1 stemme 

 

Dermed har afdelingsmødet stemt for mistillidsvotummet, og Niels-Ejlif 

Valentin skal forlade afdelingsbestyrelsen, og der skal vælges et nyt med-

lem. 

 

Fauzi Ferid og Claus Holmstrøm opstillede til den ledige bestyrelsespost. 

 

Charlotte G. Pettersson forklarede igen proceduren for afstemningen.  

 

Stemmefordelingen: 

Kandidat A, Fauzi Ferid: 53 stemmer 

Kandidat B, Claus Holmstrøm: 25 stemmer 

Blanke: 6 stemmer 

Ikke afleveret: 4 stemmer 

 

Dermed har afdelingsmødet valgt Fauzi Ferid som medlem af afdelingsbe-

styrelsen frem til det ordinære afdelingsmøde i maj 2023. 

 

3. Under forudsætning af at afdelingsmødet ikke bakker op om mistilliden – 

Valg af ny afdelingsbestyrelse 

Såfremt at mistillidsvotummet ikke støttes af afdelingsmødet vælger den øvrige 

bestyrelse at trække sig. 
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Derfor skal der ske valg af ny afdelingsbestyrelse: 

3 medlemmer skal vælges for perioden frem til det ordinære afdelingsmøde i maj 

2023 og 4 medlemmer frem til det ordinære afdelingsmøde i maj 2024. 

2 suppleanter skal vælges frem til det ordinære afdelingsmøde i maj 2023. 

 

Punktet udgik da mistillidsvotummet blev støttet af afdelingsmødet. 

 

 

Referent Christina Holst. 

 

 

_______________________________ 

Dirigent Charlotte G. Pettersson, DAB 


