
 

Afdeling 55 * Afdelingsbestyrelsen 
Strandgården 21 * 2635 Ishøj 

 
 
 
 

Ishøj, den 18. maj 2016 
Referat  
fra det ordinære afdelingsmøde onsdag den 18. maj 2016,  
der blev afholdt i Salen, Strandgården 19 C, 2635 Ishøj. 
 
Mødet var indkaldt ved brev af 19. april 2016 med følgende dagsorden: 
1) a) Valg af dirigent 

b) Valg af stemmeudvalg 

c) Godkendelse af forretningsorden  

2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 

3) Regnskab 2015 - til orientering  

4) Fremlæggelse af budget 2017 til godkendelse 

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag  

6) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

a) 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

b) 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

7) Eventuelt  

 

Ved brev af 10. maj 2016 blev der udsendt en endelig dagsorden med bilag bestående af: 
Forretningsorden, Beretning, Regnskab for 2015 med budget for 2017, samt forslagene a - g til behandling 
under dagsordenens pkt. 5. 
 

ad. 1) 
a) Afdelingsformand Wagn B. Jensen bød velkommen og foreslog som første punkt på dagsordenen AABs 
formand Bent Haupt Jensen som dirigent. Da der ikke var andre forslag var BHJ valgt uden afstemning. 
BHJ takkede for valget og konstaterede, at afdelingsmødet var indkaldt i overensstemmelse med vedtægter-
ne og således beslutningsdygtigt. 
 
Det blev konstateret, at der var repræsenteret 79 husstande - svarende til 158 stemmer. 
 
b) Dirigenten fik valgt et stemmeudvalg bestående af: 
Kjeld Steffensen, Bjerggården 10 
Anita Boulier, Ågården 46 
Hanne Bruun, Bjerggården 7 
 
c) Dirigenten orienterede om den udsendte forretningsorden for afdelingsmødet. Formanden gennemgik 
den udsendte forretningsorden, herunder at det som lokalt tillæg anføres, at afdelingsbestyrelsen selv væl-
ger repræsentantskabsmedlemmer. Forretningsordenen blev inkl. Lokalt tillæg godkendt af afdelingsmødet 
uden afstemning. (afdelingsbestyrelsen vælger selv repræsentantskabsmedlemmer). 
 
 
ad. 2) 
Dirigenten gav herefter ordet til afdelingsformanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 
 
Formanden orienterede om de økonomiske udfordringer ved kloakprojektet. Kloakproblemerne kan ende 
med huslejestigninger. 
Lys parkeringspladser, nyt projekt i gang, forskellige løsninger afprøvet før endelig beslutning er taget. Pro-
jekt udsendes snart i udbud. 
Den røde varmecentral skal renoveres med et budget på ca. 4 millioner. Der er arkitekt på opgaven. 
Parkering – Projekt opstregning er gået i gang i Vejlegården. 
Skraldeudfordringen; forskellige løsningsforslag blev gennnemgået. 
Vagttelefonen varetages af bestyrelsen fra 1. september 2016. Samarbejdet med SSG ophører med udgan-
gen af september 2016.  
Opfordring til at bruge Kulturhuset mere; fællesspisning, kaffe, gå ture. 
Ønske om mere åben / imødekommende facade på Kulturhuset. 
Cykelskure; udfordringer med tunge døre. Projekt med at gøre det lettere at benytte cykelskure. Der udføres 
ca. 20 skure om året. 
Lås opsættes i cykelskure hvis der er bevilliget el køretøj fra Ishøj kommune. 
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Nabohjælp er en succes i afdelingen. 
Der er mange frivillige beboere i afdelingen, men altid plads til flere. 
Formanden prioriterer afdelingens økonomi højt. 
Tag på Vejlegården viser tegn på nedslidning. 
Overskud i afdelingen kunne bruges på lys, kloak, stier. 
Drøftelse af nye mulige skralde tiltag, beboerne deltager med erfaringer. 
Drøftelse om grønne områder herunder beskæring af træer. 
Til sidst en opfordring fra bestyrelsen til at komme med ideer / forslag til nye tiltag i afdelingen skriftligt.  
 
Der udspandt sig en bred debat, hvorefter dirigenten kunne konstatere på grundlag af de faldende bemærk-
ninger at beretningen var godkendt uden afstemning, hvis ingen havde bemærkninger. Dirigenten konstate-
rede at beretningen var godkendt. 
 
Pause. 
Efter pausen var der 170 stemmer tilstede. 
 
ad. 3) 
Josefine S. Kaan, AAB, fremlagde det af afdelings bestyrelsen udsendte og godkendte regnskab for 2015. 
Resultatopgørelsen blev gennemgået og det blev nævnt, at årets overskud på 9,9 mio. kr. vil medvirke til 
dækning af udgifter i de kommende tre budgetår. 
 
Orienteringen gav ikke anledning til spørgsmål. 
 

ad. 4) 
Josefine S. Kaan, AAB, gennemgik forslaget til budget for 2017 og understregede, at budgettet ikke medfø-
rer huslejestigninger. 
Der blev stillet spørgsmål om udgiften til tab ved fraflytninger. Det blev oplyst, at der er en aftale med Ishøj 
kommune om delvis dækning af disse udgifter. 
Efter en gennemgang af DV-planen for 2017 blev der stillet spørgsmål til udgiften til kloak. En gennemgang 
af opgaven besvarede spørgsmålet. 
 

Herefter blev Budget 2017 godkendt uden afstemning 
 
ad. 5) Behandling af indkomne forslag: 

 
a)  Opsætning af hjertestartere  
  v/ Maj-Britt og Niels Schwartz, Strandgården 2, 4.th. 
 

Kommentar: 
Niels præsenterede forslaget. Det kan redde liv at have hjertestartere. 
Jette Lambertsen oplyser på bestyrelses vegne, at bestyrelsen bakker op om hjertestartere i afdelingen. 
Jette Lambertsen foreslog på bestyrelsens vegne, at der stemmes for ændringsforslaget.  
Den forslåede løsning er dyr. 
Der var uden afstemning tilslutning til, at et nyt forslag fra bestyrelsen fremlægges på næste afdelingsmø-
det. 
 

Afstemningsresultat: JA: NEJ: VED IKKE:  
 

 
b)  Etablering af parkeringsudvalg  
  v/Morten W. Madsen, Østergården 33, 2.tv. 
 

Kommentar: 
Wagn Jensen startede med at beklage på bestyrelsens vegne, at der er sket en misforståelse omkring for-
slaget. Wagn B. Jensen oplyste, at forslaget var omformuleret i forbindelse med udarbejdelse af dagsorde-
nen, af ejendomskontoret fra et forslag om parkeringsvagter. Havde forinden mødet forsøgt at få det oprin-
delige forslag til behandling som et ændringsforslag med henvisning til § 8 i forretningsordenen. 
Dirigenten fastslog at ændringsforslaget ikke ligger inden for rammen af ændring af det oprindelige forslag 
og derfor ikke kan sættes under behandling. Den, der har læst dagsordenen, kan ikke have en forventning 
om at det bliver et forslag om etablering af parkeringsvagter.  
Morten præsenterede forslaget og gentog, at forslaget er misforstået. Det havde været tanken, at der skulle 
stemmes om en ordning med p-vagter.  
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Dirigenten tilkendegav, at det der skal tages stilling til, er spørgsmålet om nedsættelse af et parkeringsud-
valg. 
Bestyrelsen tilkendegav, at der hurtigt kan indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde om p-vagt ordning. 
 

Afstemningsresultat: JA: 145 NEJ: 10 VED IKKE: 15 
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c)  Afregning af vand og varme 
  v/Hans-Jørgen Boserup, Ågården 52, st.th.  
 

Kommentar: 
Majbritt Høgsted oplyste på bestyrelsens vegne at de ikke støtter forslaget. 
Majbritt Høgsted forklarede hvordan anlægget fungerer i dag, og at forbrugsregnskaberne er udfærdiget i 
overensstemmelse med lovgivningen. Der afregnes efter forbruget pr. lejemål. 
På den baggrund mener bestyrelsen ikke, at der er et forslag at behandle. 
Bestyrelsen bemærkede, at forslaget er forbundet med en ikke uvæsentlig økonomi, som dog ikke er oplyst 
med forslaget. 
 

Afstemningsresultat: JA: 0 NEJ: 163 VED IKKE: 7 
 

 
d)  Indmeldelse i LLO 
  v/Hans-Jørgen Boserup, Ågården 52, st.th. 
 

Kommentar: 
Christina Jensen oplyste på vegne af bestyrelsen, at de ikke støtter forslaget.  
AABs repræsentantskab har besluttet, at der ikke kan foretages kollektiv indmeldelse i LLO. 
Bestyrelsen oplyste, at der er mulighed for at indbringe en sag om husleje for beboerklagenævnet. 

Afstemningsresultat: JA: 0 NEJ: 168 VED IKKE: 2 
 

 
e)  Etablering af hundegård 
  v/afdelingsbestyrelsen  
 

Kommentar 
Chahrazad El Morabit oplyste på vegne af bestyrelsen, hvor hundegården kunne placeres, samt hvordan 
det kunne foregå i praksis. 
 

Afstemningsresultat: JA: 50 NEJ: 66 VED IKKE: 16 
 

 
f)  Etablering af altanlukning i tagboliger, Råderet 
  v/afdelingsbestyrelsen  
 

Kommentar: 
Jamal Figuigui oplyste på vegne af bestyrelsen, at der kunne etableres lukkede altaner for tagboliger mod 
en merhusleje i 30 år.  
Projektet er endnu ikke godkendt hos Ishøj Kommune.  
Bemærk; der kan ikke påbegyndes projekter før sagen er godkendt hos myndighederne. 
 

Afstemningsresultat: JA: 31 NEJ: 23 VED IKKE: 102 
 

 
g) Etablering af regnvandsopsamlere 
  v/afdelingsbestyrelsen  
 

Kommentar: 
Lone Hansen fremlagde projektet på vegne af bestyrelsen. 
 

Afstemningsresultat: JA: 2 NEJ: 134 VED IKKE: 16 
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ad. 6) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
 

a) Valg til afdelingsbestyrelsen 

 Christina S. Jensen  modtager genvalg 

 Chahrazad El Morabit  modtager genvalg 

 Lone G. Hansen  modtager ikke genvalg 

 
Forslag til kandidater: 
 

Christina Jensen --------------------------------------------------------------------- antal stemmer  ..... 130 valgt 

Chahrazad Morabit ------------------------------------------------------------------ antal stemmer  ....... 84 valgt 

Randi Zürek --------------------------------------------------------------------------- antal stemmer  ....... 72 valgt 

Jesper Wulff --------------------------------------------------------------------------- antal stemmer  ....... 49 

Jens Rosenberg Christensen ----------------------------------------------------- antal stemmer  ....... 35 

Ramazan Ünsal ---------------------------------------------------------------------- antal stemmer  ....... 68 
 
Mødet besluttet efter tilsagn fra de opstillede, at de skulle være suppleanter i rækkefølgen efter antal stem-
mer ved valget til afdelingsbestyrelsen. 
 

b) 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

 
Valgt efter afstemningen til afdelingsbestyrelsen: 
 

Ramazan Ünsal ---------------------------------------------------------------------- antal stemmer ........ 68 

Jesper Wulff --------------------------------------------------------------------------- antal stemmer ........ 49 

Jens Rosenberg Christensen ----------------------------------------------------- antal stemmer ........ 35 
 
 
ad. 7) Eventuelt 
 
En beboer foreslog, at valg til bestyrelsen bliver fremrykket som et af de første punkter. 

 

Formand Bent Haupt Jensen takkede for god ro og orden og for et godt møde. 

 

Wagn Jensen sagde tak efter et godt møde, en gav en særlig tak til Lone Hansen for sit arbejde i afdelings-

bestyrelsen. Lone håber at kunne vende tilbage til bestyrelsen på et senere tidspunkt. 

 

Lone Hansen slutter af med at sige tak for opbakningen i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. 

 

 

Underskrifter 

Dato: 

                                      
 

 Bent Haupt Jensen Wagn Jensen 

 dirigent formand 


