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Referat 

Afdeling AAB 55 - Vejleåparken 

Ordinært afdelingsmøde 

Onsdag den 25. september kl. 19.00 

Til stede: Kl. 19.00: 87 lejemål repræsenteret = 174 stemmer 

Kl. 20.14: 85 lejemål repræsenteret = 170 stemmer 

Kl. 20:35: 84 lejemål repræsenteret = 168 stemmer 
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1. a) Valg af dirigent 

b)Referent 

c)Valg af stemmeudvalg 

Formanden, Wagn Jensen, bød velkommen, herunder til de særligt inviterede. 

a) Formanden indstillede advokat Bruno Månsson til afdelingsmødets godkendelse som di-

rigent for mødet. 

Der var ingen modkandidater. Valget af dirigent blev godkendt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede med afdelingsmødets tilslutning, at mø-

det var lovligt indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 

b) Dirigenten foreslog Lene Juel som referent. Der var ingen modkandidater. Valget af re-

ferent blev godkendt. 

c) Dirigenten oplyste, at der forelå følgende forslag til stemmeudvalg: 

Susanne Broholm 

Jesper Munch 

Stemmeudvalget blev godkendt. 

2. Beretning fra Formanden 
Dirigenten gav ordet til Formanden. 

Formanden gennemgik kort de væsentligste nedslagspunkter for bestyrelsens arbejde i pe-
rioden fra sidste afdelingsmøde: 
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• Indledningsvis fremhævede formanden, at man som bestyrelsesmedlem er beboer-
nes tillidsmand/tillidskvinde. Man går ind i bestyrelsen for at gøre det bedre for be-

boerne. Man arbejder på at følge op på, at det der bliver aftalt, også bliver gennem-

ført. 
• Formanden bemærkede videre, at det er dejligt at kunne sige, at der ingen husleje-

stigning er for beboerne — det er lykkedes for 5. år i træk. Det er dog ikke sikkert, at 
det kan fortsætte. Bestyrelsen kunne godt ønske sig, at administrationen var mere 
lydhøre i forhold til bestyrelsens forslag og bemærkninger for at undgå afholdelse af 
unødige omkostninger m.v. AAB har et godt slogan som bestyrelsen gerne vil frem-
hæve: "Husleje som er til at betale". 
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• Samarbejdet med administrationen har været igennem en periode med udfordrin-

ger, også selvom der for nylig er indgået en ny serviceaftale. Formanden håbede 

dog, at det ville blive bedre fremadrettet og så frem til et møde, der skulle holdes 

med administrationen den 29. oktober 2019. 

• Lys i boliggaderne. De blev sat op for at give tryghed for beboerne. De har nu været 

uden lys i 8 måneder. Hverken henvendelser til administrationen eller organisati-

onsbestyrelsen har ført til, at der umiddelbart er sket noget. Der er konstateret 

"uregelmæssigheder" i forbindelse med relæer i kælderen. Det er man ved at se på. 

• Parkeringspladser. I maj blev der afsat et stort beløb til flytning af parkeringsplad-

serne som lå op ad de nye rækkehuse til to anviste steder. Dette er efterfølgende 

bremset af kommunen med henvisning til, at der var tale om henlagte midler. Besty-
relsen mener imidlertid ikke, at det afsatte beløb er taget fra henlagte midler da det 

både er godkendt på afdelingsmøde og godkendt i AAB, Administrationen. Bestyrel-
sen vil frem til maj 2020 arbejde på, hvordan man løser problemet med de mang-
lende parkeringspladser. 

• Bestyrelsen vil sætte mere fokus på Åbent Hus arrangementer; det fungerer godt og 
bidrager med mange gode input; konkret vil bestyrelsen som næste Åbent Hus pro-
jekt arbejde med legeplads for de helt små. Formanden opfordrede de beboere som 
havde lyst og mod på at være med til at rette henvendelse til Christina, Sarah eller 
Birthe for at melde sig til. 

• Afslutningsvist takkede Formanden det udvalg som har været med til at udforme 
Reglerne for brug af fælleslokaler, som er et af de forslag der skulle stemmes om, 
tak til Økonomiudvalget som nu går i gang med 2021 frem til næste års ordinære 
afdelingsmøde i maj 2020, en tak til Ishøj Kommune for et positivt samarbejde, samt 
tak til Josefine og Peter fra AAB Økonomi, samt til Casper og Mikkel for hurtig hjælp 
til DV planen. 

Der var et par enkelte bemærkninger til beretningen som blev kommenteret og besvaret af 
bestyrelsen. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af budget 2020 til godkendelse 
Dirigenten gav ordet til Formanden, der redegjorde for budgettet som udsendt til beboerne 
den 18. september 2019. 

Der var enkelte spørgsmål til budgetforslaget som blev besvaret. 

Bestyrelsesmedlem Christina Jensen bemærkede for god ordens skyld, at forsamlingen skul-

 

le være opmærksom på, at når budgettet blev godkendt blev forslaget til afvikling af over-
skudssaldoen over 3 år også samtidig godkendt. 
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Budgettet blev godkendt som skriftligt udsendt og forelagt. 

4. Behandling af indkomne forslag: 
A. Forslag A Leverandør af bredbånd og TV til afdelingen 

Bestyrelsesmedlem Claus Henningsen redegjorde kort for forslaget om at opsige 

medlemskabet af Ishøj Fællesantenne. Forslaget havde også været til debat og ved-

tagelse sidste gang, og bestyrelsen beklagede, at punktet måtte på igen; det havde 

imidlertid vist sig, at der skulle bruges mere tid for at gennemføre processen, herun-

der om udbud, ordentligt og i overensstemmelse med reglerne. 

Der var en del bemærkninger, kommentarer og opklarende spørgsmål til forslaget 

som blev besvaret og kommenteret af bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlem Christina Jensen opsummerede til slut, at formålet med dagens 
afstemning først og fremmest var at få en indikation fra beboerne af, om det var 

noget som bestyrelsen skulle arbejde videre med og havde mandat til at bruge 
50.000 kr. på; eller om forslaget og planerne helt skulle lægges på hylden; hvis det 

viste sig, at udbuddet ikke kunne afholdes inden for rammen af de 50.000 kr., som 

bestyrelsen senest havde fået oplyst, at det ville koste, måtte bestyrelsen gå tilbage 
til beboerne og få et nyt mandat til at bruge flere midler på projektet. En afstemning 
nu var tillige nødvendig for at afdelingen i givet fald kunne være klar til i fornuftig 

tid at opsige medlemskabet af Ishøj Fællesantenne, således at et udbud kunne af-
holdes og der var en realistisk mulighed for at man kunne nå at få konkurrenter til 

fællesantennen til at afgive konkurrerende bud. Det var selvsagt i afdelingens inte-
resse at udbudsprocessen blev så struktureret, organiseret og rettidig som muligt. 

Dirigenten opsummerede herefter forslaget og hvad forsamlingen skulle tage stilling 
til; — altså, hvad beboerne stemte "ja" eller "nej" til: 

o At bestyrelsen havde mandat til at gå videre med afdækningen af 
udfordringer og muligheder i forhold til problematikken omkring op-
sigelse af aftalen med Ishøj Fællesantenne og afdækningen af alter-

native leverandører, herunder sende opgaven i udbud. 
o At bestyrelsen havde mandat til at anvende op til 50.000 kr. til ud-

bud. 
o At bestyrelsen hvis bestyrelsen syntes det blev relevant, kunne opsi-

ge aftalen med Ishøj Fællesantenne med virkning fra 1. januar 2021. 

Der var herefter et klart flertal for at godkende forslaget. Forslaget blev vedtaget. 

B. Forslag B Etablering af fibernet i AAB 55 
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Beboer og forslagsstiller Sigursteinn Halld6rsson redegjorde for forslaget om at 

etablere fibernet sideløbende med hvilken løsning der end kommer ud af forslag A. I 

forhold til det oprindeligt udsendte forslag korrigerede forslagsstilleren til, at der 

skulle afsættes et beløb på 50.000 kr. i stedet for 700.000 kr. til udbud. 

Der var flere spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen. 

Forslagsstilleren mente umiddelbart at indlæggelsen af fibernet kunne gøres ud-

giftsfrit for afdelingen og beboere baseret på et eksisterende tilbud fra Fibia/Waoo. 

Der var drøftelser og kommentarer fra forsamlingen vedrørende fordele og ulemper 

ved Coax-kabler overfor fibernetløsnin gen, spørgsmål om bindingsperiode for infra-

strukturen i kontrakten fra Fibia/Waoo, sammenhængen — eller mangel på samme — 

til forslag A om opsigelse af aftalen med Ishøj Fællesantenne m.v. 

Dirigenten opsamlede på baggrund af debatten, hvad forsamlingen tog stilling til 
med afstemningen: 

o At der bliver afsat 50.000 kr. til at afdække, hvad fibernet kan og koster m.v., 
og afholde et udbud m.v. 

o At hvis det viser sig, at det er hensigtsmæssigt at slå de to udbud i forslag A 
og forslag B sammen, så må der bruges i alt 100.000 kr. til at afdække mu-
ligheder og udfordringer i de tekniske løsninger m.v. og sende opgaven i ud-

bud. 

Der var klart flertal for at godkende forslaget. Forslaget ved vedtaget. 

C. Forslag C Regler for brug af fælleslokaler og bi-lejemål i AAB afdeling 55 
Dirigenten bemærkede, at de to sidste sætninger i det udsendte forslag, pkt. 2.3 ud-
gik efter aftale med bestyrelsen. 

Forslaget blev kort debatteret og derefter sat til afstemning. 

Der var klart flertal for at godkende forslaget. Forslaget blev vedtaget. 

D. Forslag D Vedtægter for Vejleåparkens hjælpeforening AAB 55 
Bemærkninger fra administrationen blev kort gennemgået: 

• Til formålsbestemmelsen i pkt. 2, 2. afsnit. De 25% i fast afkast fjernes fra 
teksten ud fra en betragtning om, at hvis man kan få et bedre afkast hos et 
andet parkeringsselskab m.v., skal formålsbestemmelsen ikke utilsigtet 
kunne komme i vejen for det. 

• Det præciseres fra administrationen, at afkastet ikke indgår i driften 
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Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen. 

Der var klart flertal for at godkende forslaget. Ingen stemte imod. Forslaget blev 
vedtaget. 

E. Forslag E Ændringsforslag til parkeringsordning 
Beboer og forslagsstiller Britta Faurskov redegjorde for forslaget. 

Der var flere elementer i forslaget; 
- Tilladelser til biler til nogle, der ikke bor i afdelingen. 
- Tilladelse til udvidelse af parkering for beboerne fra 8 til 12 timers parkering. 

Der var flere drøftelser og kommentarer fra salen. 

Formanden bemærkede, at bestyrelsen kunne tilslutte sig den del af forslaget, der 
handlede om at udvide beboernes parkering fra 8 til 12 timer, men derimod ikke den 
del af forslaget, der rettede sig mod at give tilladelser til parkering for ikke-beboere; 
dette ville efter bestyrelsens opfattelse kunne risikere at blive misbrugt. 

Efter flere drøftelser og kommentarer fra salen, trak forslagsstiller den del af forsla-
get, der handler om at give parkeringstilladelser til andre end beboere. 

Forslaget blev sat til afstemning i den ændrede form. Der var derefter stort flertal 
blandt forsamlingen for forslaget. Forslaget om udvidelse af adgang for ejendom-
mens beboere til 12 timer ad gangen blev således vedtaget. 

F. Forslag F Ensrettede priser for alle carporte fra 1. januar 2020. 
Formanden begrundede nærmere anbefalingen fra bestyrelsen om at indføre ensar-
tede priser fra den 1. januar 2020 til kr. 200 pr. carport på baggrund af henvendel-
sen fra Strid Kutbeddin Teksen med spørgsmål om hvorfor der er forskel på prisen for 
at leje carporte. 

Der var en del kommentarer fra forsamlingen, bl.a. om: 
- Hvorfor er taksterne ikke steget løbende over årene? 
- Der er ikke ret meget plads i carportene. De biler som beboerne har i dag er no-

get større end normen fra dengang carportene blev bygget. Man kan ikke kom-
me hverken ind eller ud af sin bil, hvis der er 3 biler i carporten. 
Vedligeholdelsesstanden af carporte. 

Formanden bemærkede, at forskellen i priser for leje af carporte primært er historisk 
betinget; der er i øvrigt stigende takster til at administrere udlejningen af carporte. 

Formanden forklarede videre, at bestyrelsen var opmærksom på, at flere beboere 
end tidligere har bil — og flere har flere biler, ligesom bilerne også er blevet større og 
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bredere. Bestyrelsen vil se på, om det kan undgås, at man udlejer til mere end tre bi-

ler i hver carport. Formanden oplyste også, at der er afsat midler til at påbegynde 

vedligehold af carporte og garager. 

Forslaget blev sat til afstemning. Der var klart flertal for forslaget. Forslaget blev 

vedtaget. 

G. Forslag G Ensrettede priser for alle bi-lejemål i kældrene fra 1. januar 2020. 

Der blev kort redegjort for bestyrelsens forslag om at ensrette priserne. 

Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med klart flertal. 

H. Forslag H 4 forslag/spørgsmål: 

1. Der mangler skraldespande 

Der er ikke nok skraldespande. 

Formanden oplyste, at Michael har været ude og lave en optælling. Det 

er vurderet, at der skal opsættes 12 yderligere skraldespande. De bliver 

opsat først i det nye år (2020) når vejret tillader det. Det samme gælder 

ved svævebanen og rutsjebanen. 

2. Defekte ting på legepladserne. 

Formanden oplyste, at eftersyn og udbedring var blevet sat i gang i sid-

ste uge. Der er en kontrakt på kontrol af legeområderne, så legeredska-

berne hele tiden er i orden. Men der har åbenbart været en "smutter". 

3. Gelænderet ved trappen fra det forhøjede niveau ved Ågården 48, 
ned til "gadeplan", er meget løs. 

Formanden oplyste, at inspektøren har bekræftet, at udbedring heraf er 

rekvireret og sat i gang i sidste uge. 

4. Spørgsmål. 

Der var drøftelse om skodder og muligheden for egen vedlige-

hold/reparation. 

Formanden bemærkede, at der vil blive fulgt op på vedligeholdelsen — 

men at beboerne desværre ikke selv må håndtere det, idet det skal gø-

res efter bestemte retningslinjer. Det beløb, der ikke er blevet brugt i år 
overføres til næste år, således at der er dobbelt op til vedligehold af 

skodderne. 
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Afdelingsmødet sluttede kl. 20.47. 

Som referent: 

4Lene Juel 
'()‘LIL  

Som dirigent: 

(   
Bruhoi_V_Lkas&on 

overføres til næste år, således at der er dobbelt op til vedligehold af 

skodderne. 

5. Eventuelt 
Forskellige emner blev bragt op fra forsamlingen. 

• Storskrald — skilte til storskrald mangler tilsyneladende, idet no-
gen ikke kan finde storskrald. 

• Varmt vand kommer ikke helt op til 4. sal. 

Efter debattens afslutning tog Formanden ordet og takkede forsamlingen for god ro og or-

den og konstruktiv debat, samt dirigenten for dygtig og kompetent mødeledelse. 
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