
 Referat af bestyrelsesmøde AAB afd. 55  

D. 07/05/2019 
 

Mødetid: 17:00 

Mødested: Kulturhuset, Strandgården 21. 

Referent: Sarah Sandra Nørskov 

 

Næste møde aftalt: d. 4. juni 2019 

 

Deltagende fra bestyrelsen: 
Amal Uyar 

Raja Shiraz Khan 

Sarah Sandra Nørskov 

 

Deltagende fra ejendomskontor: 
Steen Bolbroe Jørgensen 

 

Deltagende fra organisationsbestyrelsen: 
Christina Søby Jensen 

 

Udeblevet: Raja Awes Sana, Zaheer Akhtar 

Afbud: Rasmus Milling 

 

 

 

Punkter på dagsordenen: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Uenighed om dagsorden.  

Steen forslår derfor at dagsordens punkter gennemgås og godkendes inden mødets start, så der er klarhed 

over hvilke punkter der skal behandles. 

Raja ville have slettet følgende fire punkter, da mødet fra hans side menes at blive for langt: 

Punkt 3 - Orientering om organisationsbestyrelsen /v Christina 

Punkt 4f - Gennemgang af forslag for regelsæt om udlejning og brug af bi-lejemål samt fællesarealer 

Punkt 5 - Lukket punkt 

Punkt 8 - Brugen af drenge/pigegruppens lokaler i den røde varmecentral 

Sarah har ønsket skriftligt via. mail at beholde alle punkter. 

Amal ønskede at gøre indsigelse og også beholde alle punkter, og havde ikke kendskab til at dette skulle 

gøres skriftligt. 



 

 

 

Alle blev enige om at beholde punkt 3. 

Punkt 4f bliver udskudt til efter afdelingsmødet d. 29/5. Raja synes efter møde med klubberne at det skal 

udskydes, Steen forklarer hvad punktet omhandler og afd. best. kunne stille forslag om det kun var 

beboerne der kan leje selskabslokalet eller om det også var mulig for ikke beboere at leje selskabslokalet 

samt om afd. best. og driftspersonaler skulle have mulighed for at leje selskabslokalet 1 gang om året 

vederlagsfrit. Raja holder fast i at klubberne selv vil fremsætte forslag omkring det til det ordinære 

afdelingsmøde.  

Sarah og Amal indvilliger i at lade punktet vente. Forslaget afventer til efter mødet d. 29. maj. 

Punkt 5 forbliver på dagsordenen.  

Punkt 8 forbliver på dagsordenen. 

 

2. Valg af dirigent og referent 

Raja blev valgt som dirigent, både Raja og Sarah tilbyder sig som referenter, Raja indvilliger i at lade Sarah 

være referent. 

 

 

3. Orientering om organisationsbestyrelsen v/OB-medlem og tidl. Bestyrelsesmedlem i 55 Christina 

Søby Jensen 

Christina introducerer sig overfor bestyrelsen og begynder sin fortælling om hvad organisationsbestyrelsen 

er og hvad det handler om.  

Christina spørger til indkaldelsen, om valg vedr. de sidste to pladser i bestyrelsen som pt. er uden 

medlemmer, da bestyrelsen for nuværende kun tæller fem medlemmer.  

Steen forklarer at der jo her ved sidste valg kun var fem medlemmer der stillede op, hvoraf de tre er på valg 

nu og det er op til bestyrelsen, om der skal vælges nogen ind til at overtage de resterende to pladser, så der 

igen er syv medlemmer. Christina gør opmærksom på, at de to pt. ubesatte pladser i repræsentantskabet, 

er af stor betydning, så hvis bestyrelsen valgte at forblive på fem pladser, så skulle bestyrelsen overveje 

hvad der skulle ske med de resterende to pladser i repræsentantskabet. 

 

- Christina Søby Jensen takker for at få taletid, bestyrelsen takker Christina for at møde op og Christina 

forlader derefter mødet. 

 

4. Planlægning af afdelingsmødet. 
 

4a/ Rollefordeling af praktiske opgaver til afdelingsmødet 

Steen påpeger at vi mere eller mindre gennemgik det ved sidste møde. 

Der er en AAB ansat som har tilbudt at tage referat af mødet, så den opgave er løst. 

Steen forventer at Raja byder velkommen til afdelingsmødet og præsenterer de indbudte gæster. 

Knud-Erik Kofoed er indstillet til dirigentposten, skulle der være nogen der melder sig  til dirigentposten 

skal Raja sørge for afstemning så dirigenten bliver valgt. Herefter overtager dirigenten ledelsen af mødet. 

Der skal vælges referent og tre stemmetællere derefter af dirigenten. 

Regnskabet for 2020 er skriftligt godkendt af bestyrelsen, Der drøftes om Steen skal spørge Josefine fra 



AAB, som har lavet regnskabet, om hun vil fremlægge det på afdelingsmødet, men bestyrelsen beslutter at 

holde sig til den oprindelige plan, og lade Steen fremlægge regnskabet. 

Raja spørger Steen ind til om Raja selv skal gennemgå årsberetningen, eller om det er dirigenten for det er 

han i tvivl om. Steen fortæller at det typisk er formanden som fremlægger den på bestyrelsens vegne, og at 

den plejer at blive omdelt skriftligt med det materiale som i år sendes ud d. 22. maj. 

Der er enighed om at mødes d. 16. maj kl. 13.00 for at gennemgå de indkomne forslag til afdelingsmødet 

29. maj. 

Steen sørger for trykning af den endelige dagsorden. 

Omdelingen er planlagt. 

Ejendomsfunktionærerne opstiller borde og stole som tilsvarende sidste afdelingsmøde d. 23. januar. 

Sanne fra kontoret og Ejendomsfunktionær Leif vil registrere og uddele stemmesedler. 

Der er enighed om at der serveres kaffe og diverse vand til mødet. 

Ejendomsfunktionær Michael går rundt med mikrofonen. 

 

4b/ Fællesspisning inden møde. 

Afdelingsbestyrelsen har ikke inviteret Kommune, AAB, formandskabet, driften eller formand og 

næstformand fra IB til det ordinære afdelingsmøde. Der har tidligere været afholdt spisning inden 

afdelingsmødet og det vil afdelingsbestyrelsen gerne fastholde. Steen inviter ovenstående gæster og 

sørger for planlægning af mad og drikkelse sammen med Nicolai fra Kulturhuset. 

Middagen starter kl. 17.00 i Kulturhuset. Maden skal være halal så alle kan spise det, og Sarah ønsker noget 

kødfrit. 

 

- Pause 

 

4c/ Godkendelse af budget. 
Der er udkast til 1% huslejestigning grundet kraftig stigning i afdelingens forsikringer, generelle 

lønstigninger, kurser, møder og drift af ejendomskontor, øgede udgifter til driftsstøttelån. Raja mangler at 

gennemlæse en side og sender Steen skriftlig godkendelse via. mail, Sarah har gennemlæst og godkender, 

Amal har gennemlæst og godkender. Raja spørger Steen om han har modtaget godkendelse på mail fra 

Zaheer og Awes. Steen har ikke modtaget godkendelse endnu og tilføjer at det også er Josefine der skal 

modtage og gennemgå rettelser, såfremt der skulle være behov. 

4d/ Dato for behandling af indkomne forslag 

Møde om behandling af indkomne forslag bliver d. 16. maj kl. 13.00, Raja indkalder. 

 

4e/ Gennemgang af endelig dagsorden. 
Steen fremviser et udkast til en endelig dagsorden, og gennemgår de rettelser og tilføjelser der er lavet på 

udkastet.  

Raja laver indkaldelsen. 

 

4f/ Punkt udskudt til efter afdelingsmødet d. 29. maj. – se punkt 1 

 

4g/ Opfølgning fra mødet d. 23. januar – Parkering i afspærret område 

Steen opsummerer hurtigt forslaget der blev stillet af den tidligere bestyrelse, grundet behov for nærmere 

undersøgelse, blev forslaget trukket tilbage. Der skal drøftes om der skal stilles nyt forslag om aflukket 

område til varebiler med overvågning mod månedlig betaling på 400 kr./md. 



Betalingen går til udgifter vedr. pladsen og vedligehold. 

Der er umiddelbart ikke stemning for at genoptage forslaget, da der er for meget usikkerhed omkring 

behov og ønsker om en lukket plads mod betaling. Der er heller ingen sikkerhed for at overvågning vil 

kunne forhindre indbrud i bilerne. 

Raja mener ikke at det er en sag for bestyrelsen at drøfte, da han har siddet og drøftet det med 

byggeudvalget. Steen påpeger at det er bestyrelsen der sidder med kompetencerne til at tage en 

beslutning, og ikke byggeudvalget, som kun kan indstille til bestyrelsen. 

Raja har drøftet med byggeudvalget og er kommet frem til, at det ikke kan svare sig økonomisk at 

gennemføre forslaget. Raja mangler noget information fra Thomas Tang, der har været inde over projektet. 

Bestyrelsen skal tage endelig stilling til om forslaget skal tages på mødet d. 29.  

Raja vil have fat i Thomas inden der tages en endelig beslutning. 

Inden den endelige beslutning tages af bestyrelsen, vil der blive undersøgt om der er belæg for at opstille 

forslaget igen. Steen anbefaler at såfremt afdelingsbestyrelsen ikke genfremsætter forslaget i en fornyet 

udgave, kan punktet evt. indgå som en del af afdelingsbestyrelsens beretning, for synliggørelse på at 

punktet er blevet behandlet af afdelingsbestyrelsen. 

4h/Gennemgang af bestyrelsens beretning 

Der skal skrives beretning fra d. 23. januar og frem til 29. maj. 

Beretningen skal skrives i punktform og omdeles med materialet inden mødet. 

Raja skal skrive beretningen og sende rundt til bestyrelsens godkendelse og tilføjelser inden d. 16. maj 

 

4i/ Trykning af alt materiale til omdeling d. 22. maj. 

Steen informerer om at alt er bestilt og der er styr på det. 

- Pause 

 

5. Lukket punkt 

 

6. Godkendelse af referat fra 5. marts og 2. april. 

Referaterne er jo godkendt tidligere, men da der har været uenighed om formuleringen af referaterne blev 

det genoptaget. Referaterne er jo på forhånd er lagt ind og godkendt igen uden videre. 

 

7. Gennemgang af tre tilbud på parkering. 

 

Raja ønsker at tage gennemgangen af tilbuddene som et lukket punkt. 

Dette er der uenighed om blandt bestyrelsesmedlemmerne og punktet forbliver åbent og føres til referat. 

Steen har indhentet tre tilbud fra hhv.:  

PrivatPark som tilbyder 30% af de P-udgifter der udskrives med kvartalsafregning og med de krav der er 

opstillet af bestyrelsen. 

Q-Park som ligeledes tilbyder 30%, de vil dog ikke stå for opmaling af p-pladser uden omkostning. 

KBHPark tilbyder 45%, de tilbyder at betale opmærkning af båse for de første 30.000 kr. og derefter vil der 

blive modregnet i det resterende beløb. 

Amal spørger ind til hvad en p-bås koster i kroner og ører. Steen forklarer at det afhænger af slid og kvalitet 

af maling, men at p-båse oftest har en levetid på mellem 7 og 9 år. 

Vores er optegnet for omkring 2 år siden, og er brede båse. Derved vil de have en lang levetid endnu. 

Amal spørger også indtil opmærkning efter opførelsen af de nye rækkehuse.  



Steen forklarer at det er lagt ind i byggeprojektet. 

Steen fortæller at det ikke er noget der aktuelt skal males op nu eller i nær fremtid og hertil er Raja uenig 

og tilføjer at på parkeringen nær hans bolig, er der slet ingen opmærkning tilbage. 

Steen påpeger at det ligger i projektet. 

Raja fortæller at mangler opmærkning både på pladser i Østergården, Ågården og Strandgården. 

Der er uenighed om hvor vidt man oplever, at det mangler opmærkning på P-pladserne. 

Steen fortæller at KBHPark med de 45% er dem der har afgivet det bedste og mest fordelagtige tilbud. 

Raja er uenig fordi de ikke vil betale for den fulde optegning, han mener at PrivatPark er det bedste tilbud, 

da de ikke vil have ekstra for optegning. 

Sarah og Amal beder om at få lov til at gennemlæse tilbuddene, da der er sket en fejl ved modtagelsen af 

tilbuddene via. mail. 

Raja udviser utilfredshed over at der er en måneds opsigelsesvarsel i tilbuddet fra KBHPark. 

Steen påpeger at alle tilbuddene har en måneds opsigelsesvarsel. 

Raja er uenig og mener at både PrivatPark og DinParkering som er det nuværende parkering har dag-til-dag 

opsigelse. 

Bestyrelsen kiggede på forslagene. Raja stemte for PrivatPark, ligeledes har Steen modtaget stemmer via. 

mail fra Zaheer og Awes som også stemmer for PrivatPark. 

Steen påpeger at der er en difference på tilbuddene på 15% mellem KBHPark og PrivatPark, og at de 15% vil 

udgøre et beløb på 40.000 kr. pr. år hvis man ser på sidste års tal. 

Raja mener ikke at beløbet kan dække optegning af båse, og han udviser utilfredshed med at der ikke er 

dag-til-dag opsigelse. Raja mener at Steen skal lave endnu en udbudsrunde og prøve at presse procenten 

hos PrivatPark. 

Raja fastholder at han ønsker PrivatPark som nyt parkeringsfirma. 

Steen forklarer at det jo som udgangspunkt er bestyrelsen der beslutter at der skal indhentes tilbud, men at 

det er driften som står med ansvaret og skal tage beslutningen for, at træffe det endelige bedste og mest 

økonomisk fordelagtige valg for afdelingen. 

Sarah forklarer at hun ikke er villig til at tage stilling til tilbuddene i denne sag, da hun som udgangspunkt 

slet ikke var enig i beslutningsprocessen og tilbuddene er også meget ens.  

Amal havde heller ikke lyst til at tage stilling i denne sag af samme årsager. 

Steen forklarer at der også sagtens kan komme forslag om at p-ordningen helt kan nedlægges og at det jo 

er frit for beboerne at stille forslag om. I så fald vil det hele jo falde alligevel. 

Raja siger at han ikke tror det sker. 

Steen siger det er vigtigt at have med i overvejelserne, at det faktisk er en reel mulighed, så man ikke laver 

en aftale med ét firma, og så opsiger igen dagen efter. 

Raja og Steen bliver uenige da Raja mener at Steen har givet udtryk for at bestyrelsen skulle vælge hvilket 

af de tre tilbud der skulle gennemføres. Steen forklarer igen at bestyrelsen skulle vælge om der skulle 

indhentes tilbud, og de tre tilbud i dette punkt skulle gennemgåes, og driften vurderer at det bedste og 

mest økonomisk fordelagtige tilbud kommer fra KBHPark. Diskussionen udvikler sig omkring vilkårene 

mellem hhv. KBHPark og PrivatPark. 

Der opnås ikke enighed mellem parterne i diskussionen. 

 

8. Gennemgang af reglementet i varmecentralen ang. Drenge/Pigegruppen. 

Steen sender reglementet til Raja. Reglementet blev fremlagt på mødet med helhedsplanen og driften d. 3. 

maj kl. 13.00 i Kulturhuset. 



 

9.  Godkendelse af udveksling af 4 P-licenser med Ishøj Boligselskab 

Driften har byttet fire p-licenser med Ishøj Boligselskab. 

Raja kræver at få baggrundshistorien og siger at Steen har skrevet til ham på mail, at det er efter en 

tidligere aftale bestyrelserne imellem, hvilket Raja og IBs bestyrelse er uforstående overfor. Steen fortæller 

at han blev kontaktet af Ejendomsinspektøren Flemming fra IB, som spurgte om de kunne bytte nogle P-

licenser, da de havde nogle gangbesværede beboere i nogle stuelejligheder i hhv. Østergården 2 & 4. 

Driften laver aftalen med IBs ejendomskontor og bytter fire P-licenser hvilket Steen giver Raja besked om i 

en mail sendt d. 19. marts 2019. 

Raja spørger hvor de fire P-licenser vi har modtaget er, hvortil Steen svarer at ejendomsfunktionærerne har 

dem. 

Raja påstår at de i forvejen havde fire P-licenser efter en gammel aftale, det har han fået besked om af 

formanden og næstformanden i Ishøj Boligselskab på et udokumenteret møde, som ingen andre fra 

bestyrelsen havde kendskab til. 

Raja vil hertil gerne have føjet til referatet at han har mødtes med dem, hver for sig og tilfældigt. 

Hertil fortæller Raja at hverken formanden eller næstformanden var bekendte med at man havde byttet 

fire P-licenser, og at næstformanden fandt ud af det ved en fejl. 

Steen siger at det ikke er korrekt. 

Raja siger at han kan få det på skrift og begynder at lave et opkald. 

Steen siger at hvis de ikke vil have P-licenserne, er de velkommen til at komme og aflevere de 4 p-licenser 

så der byttes om igen, og at P-licenserne netop er byttet på foranledning af beboere i Ishøj Boligselskab. 

Raja aftaler at komme ned til Steen i selskab med IBs bestyrelse, hvor de så kan drøfte det. 

 

10. Eventuelt. 

Intet eventuelt 

 

 

-Mødet afsluttes  


