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Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i AAB afd 55 
23 Januar 2019 

Tilstede fra afdelingsbestyrelse: Wagn, Christina, Anita, Brit, Raja, Klaus, Charazad og Jesper der 
afgik i december måned. 

Tilstede fra AAB: Direktør Christian Høgsbro, Formand Bent Haupt Jensen, næstformand Gunvor 
Abrahamsen og OB medlem Hanne Dahlerup. 
Øvrige gæster: Borgmester Ole Bjørstorp, kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen, Betina 
Mallind, Leder af boligvisitationen. Johnny Jensen, Formand for IB. 

Mødet er indkaldt d. 9. januar med følgende dagsorden: 

1: 
a: valg af dirigent. 
b: Valg af stemmeudvalg. 

2: Redegørelse fra formanden. 

3: Behandling af forslag: 
Forslag A: Forslag om omlægning af DV budget for 2019 
Forslag B: Forlag til indførelse af parkeringsafgift for gulpladebiler og taxier. 
Forslag C: Tillægsbevilling kloakledning for rækkehuse: Bilag 1+2(mistillid til adm). 

4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
a) 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer: 
Formand for bestyrelsen Wagn B. Jensen (modtager ikke genvalg) 
Bestyrelsesmedlem Jesper Wulff (modtager ikke genvalg) 
Bestyrelsesmedlem Klaus Henningsen (modtager ikke genvalg) 
Bestyrelsesmedlem Raja Waqas Khan (modtager ikke genvalg) 
Bestyrelsesmedlem Brit AA. Rasmussen (modtaget ikke genvalg) 

b) 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen: 

Valgene er gældende frem til 29 maj 2019. 

Der er d. 17. januar 2019 udsendt Revideret dagsorden og følgebrev. Mødet afvikles med denne 
dagsorden som lyder som følger: 

1:valg af dirigent. 

2: valg af stemmeudvalg. 

3: Redegørelse fra formanden om årsager til at formand og bestyrelsesmedlemmer afgår i utide. 

4: Behandling af forslag stillet af afdelingsbestyrelsen: 
Forslag Al: Forslag til etablerings af nye parkeringspladser samt lys i område(bilag 1) 
Forslag A2: Forslag til omlægning af dv-budget 2019)bilag 2 



Side 2 af 9 

Forslag A3: Forslag til etablering af energibesparende og tryghedsskabende belysning i 
trappeopgangene(bilag 3). 
Forslag B: Forslag til indførelse af parkeringsafgift for gulpladebiler og taxaer. 

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
a: suppleringsvalg af afdelingsformand (frem til ordinært afdelingsmøde i 2019) 
(Wagn Jensen afgår) 
b: Suppleringsvalg af to bestyrelsesmedlemmer frem til ordinært afdelingsmøde 2019 
(Brit AA. Rasmussen og Klaus Henningsen afgår) 
c: Suppleringsvalg af et bestyrelsesmedlem frem til ordinært afdelingsmøde i 2020 
d: Suppleringsvalg af to suppleanter (frem til ordinært afdelingsmøde i 2020). 

Referat fra mødet: 

Ved mødets start er der mødt 151 husstande. ialt: 302 stemmer. 

ad 1:  
Afdelingsbestyrelsen foreslog Hanne Dahlerup fra AAB's organisationsbestyrelse og afd. 86. 

Der var ikke modkandidater. Hanne er valgt. 

Dirigenten indleder med, at konstatere mødets lovlige indkaldelse jf. AAB's vedtægter med 
udsendelse af dagsorden af d. 9. januar. Der er udsendt en redigeret dagsorden d. 17. januar. Denne 
dagsorden korrigerer den tidligere vedr, formelle ting, men er i øvrigt ens. 

En beboer beder om ordet til forretningsorden: 
Beboer mener ikke, at der kan arbejdes efter den ny udsendte dagsorden af d. 17. januar på grund af 
at punktet omkring tillægsbevilling er fjernet. 

Dirigenten oplyser, at punktet på den oprindelige dagsorden om tillægsbevilling er taget af 
dagsordenen på grund af at AAB har erkendt og beklaget fejl, der er sket i sagen og udgiften 
dækkes over byggeregnskabet for rækkehusene. Dermed er der ikke et forslag at stemme om. De 
øvrige punkter er de sammen, blot er forslagene vedr, ændringer til DV planen opdelt i tre separate 
forslag for at overholde formalia. 

Derefter konstaterer dirigenten, at mødet forsætter efter den reviderede dagsorden af d. 17. januar. 

Dirigenten oplyser at mødet optages og at Christina fra afdelingsbestyrelsen tager referat. 

ad 2:  
Der blev valgt 4 beboere til stemmeudvalg. 
Jeanne 
Bo 
Camilla 
Anne 

ad 3:  
Den afgående formand Wagn Jensen redegjorde for hans og de øvrige afgående 
bestyrelsesmedlemmers bevægegrunde for at afgå i utide. 

Wagn fremlagde følgende synspunkter. 
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Redegørelsen gengives i sin fulde ordlyd fra Wagns talepapir: 

Intro: 

I Vedtægter for Boligforeningen AAB § 1. Stk. 3. Står der: 

Beboerdemokratiet er hjørnestenen i Boligforeningen AAB. // 

Afdelingsbestyrelsen skal have størst mulig indflydelse på beslutningsprocessen i afdelingen. 

Foreningen arbejder ud fra et decentralt forvaltningskoncept. 

Det er flotte ord //jeg ser det bare ikke udført for os i afdeling 55 

Husleje der er til at betale // Det startede vi på for 5 år siden, da Københavns kommune kritiserede 

AAB på en efterårskonference // for ikke at have styr på tingende. 

Jeg har spurgt om vi kan blive administrative Light // Vicedirektøren sagde klart nej til dette // 

hvorfor mon // Tag ikke fejl af tingende, vi er en pengemaskine for AAB, de kan gøre næsten hvad 

de vil, når vi er parlamentariske. Og vi udgør 10 % af AAB. //vi er den største afdeling. 

Afdelingsmødet er den højeste myndighed i afdelingen, det er os her som sætter dagsordenen // i 

henhold til lovgivningen. 

Men den øverste myndighed er OB, som har det overordnet ansvar for alle afdelinger. 

Indledning: 

Kære alle // man kan hælde dårligt vin på nye flasker // men det bliver vinen ikke bedre af. 

Direktionen og administrationen indkaldte til et møde, grundet det materiale, der er udsendt til jer 

den 9. januar // de kan omskrive det i en pænere formulering // men det der er delt ud i første 

omgang // kan ikke trækkes tilbage // det er jo de kendsgerninger som har skabt // at vi skulle 

havde dette møde i dag// så uanset hvad og hvor pænt det sidste materiale som er uddelt den 17 

ser ud // vil det stadig være det samme indhold som i det første materiale. 

Havde vi 5 ikke sat hårdt mod hårdt // så havde de i administrationen og OB ikke brugt tid til, at 

tale med os 1/ da de mener det er en procedurefejl både det omkring kældre og opgange // og 

det der er underskrevet omkring lånet til kloakker // det er der ikke noget alvorligt i // siger 

Direktøren og formanden. 

Vi kan bare få en undskyldning// så er der ikke mere at tale om // /// kan vi det. 

Som i kan læse i ansøgningen om tillægsbevilling: 

Det til en ny aktivitet, da den ikke har været planlagt i DV-planen i 2018 1/ hvor de ønskede at 

sætte lånet ind // når projektet ikke er planlagt, så skal en tillægs bevillingen først godkendes på et 

afdelingsmøde /// så dette lån skulle først have været over et afdelingsmøde /// så skulle det have 

været i udbud ///, og intet af det jeg er sket. 
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Opgaven er udført // og var påbegyndt, da de kom i tanke om der manglede penge til denne 

opgave. 

Også her blev der sagt // at vi havde penge nok på Dy-planen 

Det værste er: At en medarbejder fra AAB /// har søgt tillægsbevillingen på vores vegne, og 

underskrevet den, /// samt skrevet det er godkendt på et bestyrelsesmøde den 29. oktober, fået 

det underskrevet af to andre chefer i administrationen. 

MEN // Bestyrelsesmødet der henvises til // har bare ikke fundet sted, og ingen i bestyrelsen har 

hørt om det // kunne vi bare tillade os, at godkende dette // med en undskyldning !!?. Nej vel 

// ved at vi trækker os nu // viser vi hvor alvorligt vi 5 mener situationen er// ventede vi til 29 maj 

var det gledet ud i sandet // og vi mener stadig // at det ikke bare kan kaldes en procedurefejl. 

Forløb omkring økonomi i de 5 år hvor jeg har været formand 

Personligt har jeg prøvet, at samarbejde med administrationen i 7 år// og tro mig // det har været 

op ad bakke hele tiden 1/ og sluttet værre end det startede. Jeg troede de var medspillere, men 

det viste sig // de er modspillere // når man ikke retter ind. 

Vi er en parlamentarisk bestyrelse // det betyder at vi i store træk ikke kan blande os ret meget i 

den daglige drift // det er afdelingsmødet her der afgør, hvad der skal udføres // og i dagligdagen 

inspektøren som har ansvaret for det bliver udført. 

Men da vi igennem årene har set hvor dårligt det er blevet forvaltet 1/ har jeg i de senere år været 

så stædig at blande mig i dette 1/ grundet jeg så hvordan vores penge forsvandt ud af kassen uden 

kontrol // 600.000,- kr. på en sag ude problemer bare ud // 

Da jeg stillede mig op som formand // fortalte jeg, at det jeg ville beskæftige mig med // var i store 

træk økonomien // det gav meget modstand i bestyrelsen de første år, da den daværende 

bestyrelse ikke mente, at vi skulle blande os i det // det var ejendomskontoret og AAB // men 

efterhånden gik flere fra bestyrelsen med i vurdering af økonomien // man kan vel også godt sige, 

at vi har gjort det godt // 4 år uden huslejestigning // nyt lejeområde // lys på parkeringspladserne 

// nu lys i boliggaderne // som skal være med til at give mere tryghed og meget andet // uden 

huslejestigning. 

Mistillid til administrationen. 

Det er en alvorlig sag at sige, at man har mistillid til administrationen // men jeg kunne give jer 

mange eksempler på dette: ENKELTE 

På ejendomskontoret er der udført opgaver // som skulle have været udført i AAB // og som vi har 

betalt administrationen for. 
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Leif og Michael syner nu fraflytningslejligheder // som vi betaler administration for. 

Efter planlagt DV-plan går driftskoordinatoren hjem og laver det om. 

Kontoret har indtil for nyligt udarbejdet lejekontrakter og flere andre opgaver som skulle udføres 

af administrationen // det havde jeg indsigelse for 3 år siden // der blev lovet, løb ud i sandet. 

Til dette møde måtte DV-planen tilrettes 2 gange for at den kom til at passe. 

3 gange måtte de økonomiske bilag tilrettes for at det var korrekt // det var kun tre beløb som 

skulle overflyttes til dagsordenen // som det var svært at finde ud af. 

Her fik jeg trods alt en skriftlig undskyldning, tak for det til visedirektøren. 

Vi har aldrig kunnet blive enige om hvad vores ejendomskontor koster i drift 

Jeg har påvist at vi kunne spare op til 3 mill, ved selv at stå for det hele // uinteressant syntes 

vores direktør. 

Men hvad koster det så? 

Hvad koster vores ejendomskontor i drift ? // og hvad koster det samlede administrationssalær? 

// hvor meget betaler vi i alt for at blive administreret af AAB? 

Og hvad koster så kontoret i drift?: 

Vi betaler 1.796.000,- for, at have ejendomskontoret // men det er ikke virkeligheden, vi har to 

medarbejdere som tager sig af de ting som Inspektøren og AAB skulle udføre // så vores rigtige 

omkostninger til kontoret er 2.736.000,- kr. 

Hvad koster de samlede administrationsudgifter?: 

Ud over ejendomskontoret koster det os i samlet administrationsudgifter til AAB 8.120.000,- kr. 

altså samlet 10.856.000,- kr. for at blive administreret af AAB's administration. 

Til dette beløb kommer så, at Chefen for den nye afdeling vi er kommet over i // ønsker at vi skal 

betale for en andel til en Driftschef // en driftschef som skal deles med andre afdelinger //. 

Modtager vi valuta for dette beløb // mit vurdering er nej, administrationen har ikke den 

nødvendige kompetence til at administrere os på de områder de ønsker. 

Derfor // Vi bør være administrative light // det vil AAB ikke acceptere // hvorfor mon. 
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Christina Pia og jeg har brugt ca. 1 år på at fremkomme med et oplæg til hvordan vi i AAB 55 

syntes vi skulle styres // det har vi fulgt i ca. 1Y2 år, med store besparelser til følge. 

Så skifter vi område i AAB // får ny Inspektør // og så slettes alt hvad vi havde arbejdet på og med 

/ fjernet med et penselstrøg // AAB vil have magt. 

Prøv her og tænk på de pæne ord som jeg indledte med bestyrelsen i fokus. 

I hvor lang tid vil i acceptere dette II 

Lad os få en uvildig undersøgelse af vore udgifter m.m. 

Slutbemærkning 

Man kan være to slags bestyrelser. 

Dem der bare kører det parlamentarisk og ikke blender sig i dagligdagen //lader administrationen 

og inspektøren køre deres. 

Og så en bestyrelsen som har kontrol med hvad der virkelig sker i afdelingen, og følger op på 

økonomien // men samtidig udbygger fællesskabet og trivsel i afdelingen. 

Administrationen og OB viser tydeligt, i deres udsendte materiale // at de ikke vil tage ansvaret for 

deres personale fejl, uanset hvilke fejl de laver. 

Tag bare fordeling af rækkehusene. 

De vil ikke stå ved hvad Pia i sin tid gav besked på, så vi kan jo ikke helt regne med hvad de ansatte 

i AAB siger / Vores nye husleder bliver også ansat i AAB ikke i AAB 55 

Her slutter Wagns tale. 

Efter Wagns redegørelse beder Christina fra afdelingsbestyrelsen om ordet for på vegne af sig selv 
og de øvrige bestyrelsesmedlemmer Anita og Charazad for at redegøre for deres beslutning om ikke 
at trække sig og dermed forblive i bestyrelsen. De tre er på lange stræk enige i den rejste kritik mod 
AAB, men mener ikke at det løser noget at hele bestyrelsen går af og at det ville være skidt for 
beboerdemokratiet. De er heller ikke enige med de 5 afgående bestyrelsesmedlemmer i måden de 
har valgt at fremlægge tingene på. De tilkendegiver. at ville forsætte arbejdet i bestyrelsen og vil 
arbejde på at reetablere et godt samarbejde med AAB og få håndteret de problematiske sager der 
har været. 

Derefter åbner dirigenten for spørgsmål og debat fra salen. 

Beboere spørger til AAB's handlinger i forbindelse med tillægsbevillingen 

AAB's direktør Christian Høgsbro tager ordet og forklarer administrationens kommentarer til sagen 
omkring tillægsbevillingen. Han beklager igen over for beboerne fejlene der er foretaget i sagen 
omkring tillægsbevillingen og at udgiften nu dækkes via byggeregnskabet som det skal. Han 
tilkendegiver, efter tilråb fra salen, at han som direktør i boligforeningen ikke kan og ikke vil tale 
om konkrete personalesager på et afdelingsmøde. Han er øverste ansvarlige for personalet og han 
vil ikke stå og drøfte interne personalesager på et afdelingsmøde, men understreger at AAB tager 
sagen alvorligt og tager de nødvendige konsekvenser heraf. 
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Flere beboer opfordrer i indlæg og tilråb formanden og bestyrelsen til at blive og beder Wagn 
forklarer hvorfor de vælger at gå og ikke vil ombestemme sig. 
Wagn får ordet og giver sin udlægning af forskellen på en parlamentarisk og administrativ afdeling 
som han ser det og tilkendegiver, at så længe der ikke er udsigt til at afdelingen kan blive 
administrativ light så mener han ikke man kan lave bestyrelsesarbejde rigtigt og at der med de 
seneste udmeldinger er helt lukket af for det fra AAB's side. 

ad 4: 

Forslag Al: 
Formand Wagn fremlægger forslaget og bestyrelsens holdning om at der er mangel på p-pladser og 
derfor forslag om etablering om et antal nye p-pladser som beskrevet i forslaget. Der vises slide 
med foto af området og der er også runddelt få eksemplarer af skitsen. 
Wagn redegør for ideen at reservere en del af området til varebiler og at der kan laves hegn og 
overvågning til varebilerne. 

Beboer spørger til placering af varebiler. Der svares at der skal arbejdes videre med den konkrete 
løsning men, at det er området i Østergården nederst der er tiltænkt varebiler. 

Forslaget er vedtaget ved håndsopretning. 

Forslag A2: 

Wagn fremlægger forslaget på bestyrelsens vegne. 

Forslaget er godkendt ved håndsoprækning. 

Forslag A3: 

Wagn fremlægger forslaget på bestyrelsens vegne. 

Forslaget er godkendt ved håndsoprækning. 

Forslag B: 

Wagn fremlægger forslaget på bestyrelsens vegne og forklarer at efter spørgsmål fra beboere hvor 
forskellige forhold problematiseres vælger bestyrelsen at trække forslaget til senere fremlæggelse så 
alle detaljer kan bliver undersøgt. 

ad 5: 

Under punktet valg opstod der en vis uro i salen med tilråb og opfordringer til at der ikke skulle 
gennemføres valg, men at Wagn og de øvrige bestyrelsesmedlemmer skulle bliver og at der måtte 
findes en løsning med AAB. Wagn gav klart udtryk for at der kun kunne blive tale om noget sådant 
såfremt AAB var villig til at afdelingen kunne overgå til drifismodellen Administrativ light. 

Det blev en kort pause hvor Wagn talte med AAB's direktør og formandskab hvorefter Wagn 
meddelte at AAB ikke vil samarbejde og at hans beslutning derfor står ved magt. 

21/ 
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Efter tilråb fra salen tog AAB's næsteformand Gunvor Abrahamsen ordet. Hun anerkendte at 
forsamlinger havde stor tiltro til den afgående formand Wagn, men at AAB ikke altid har oplevet 
samarbejdet som så let. Hun forklarede forsamlingen, at AAB selvfølgelig gerne ville samarbejde 
med afdelingen og afdelingsbestyrelsen, men at på spørgsmålet om at gøre afdelingen administrativ 
der mener man ikke det er forsvarligt fordi Afd 55 er så stor en afdeling med mange ansatte og 
rigtig stor økonomi. 

Gunvor forklarede, at i en parlamentarisk afdeling er der også mange muligheder for 
beboerdemokrati, men forskellen ligger i at man ikke som afdelingsbestyrelse selv laver de 
administrative opgaver som personaleledelse og fakturabehandling og bestilling af håndværkere. I 
en administrativ afdeling er det direktøren for AAB der har uddelegeret en økonomisk fuldmagt til 
bestyrelsen og man skal kunne udføre alt arbejdet lige så professionelt som hvis det laves af ansatte. 
Hun fortalte at det er meget vanskeligt, selv i meget mindre afdelinger og nævnte hendes egen 
afdeling med 400 lejemål. AAB mener ikke at Afd 55 kan drives som administrativ afdeling af en 
frivillig bestyrelse med den størrelse afdelingen har, hverken af Wagn eller en anden formand og 
bestyrelse. 

Efter yderligere debat og flere forslag om modeller for at køre videre der ikke vinder opbakning i 
salen vælger dirigenten, at gennemføre valgproceduren som den fremgik af dagsordenen. 

Suppleringsvalg til afdelingsformandsposten frem til ordinært afdelingsmøde 2019: 
Siddende bestyrelsesmedlem Anita Boulier stillede op og beboere Raja Shiraz Khan stillede op. 

Valget blev genneført ved skriftlig afstemning og Raja blev valgt med 73 stemmer mod 52 til Anita. 
Der var 27 blanke stemmer og 6 ugyldige. 

Raja Shiraz Khan er valgt til ny bestyrelsesformand for afdelingen frem til ordinært afdelingsmøde 
2019. 

Efter valget til formand bad siddende bestyrelsesmedlem Christina Jensen om ordet og meddelte på 
vegne af hende selv og de to øvrige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer Anita og Charazad at de 
alle tre trækker sig fra bestyrelsen i protest mod den måde det her møde foregår på. De protesterer 
mod den tumultariske afvikling af mødet og mener ikke det er beboerdemokratiet værdigt og det 
ønsker de ikke at deltage i når der ikke kan være en ordentlig og saglig debat. 

Herefter skal der som konsekvens af det vælges yderligere tre bestyrelsesmedlemmer, 2 frem til 
2020 og 1 frem til 2019. 

Fra de fremmødte blev følgende valgt til bestyrelsesmedlemmer: 

2 bestyrelsesmedlemmer frem til ordinært afdelingsmøde 2019: 
Zaheer Akhtar 
Awes 

2 bestyrelsesmedlem frem til ordinært afdelingsmøde 2020: 
Amal Uyar 
Sara Nørskov 

Der var ikke kandidater til de øvrige poster eller til suppleantposteme. 
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Herefter afsluttedes mødet. 

Den  

 

 

dirigent 
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