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Ekstraordinært afdelingsmøde  
 
Mødet var indkaldt ved brev af d. 6. august 2015, med følgende dagsorden: 
 
1) Konstituering af mødet 

a) Valg af dirigent. 
b) Valg af stemmeudvalg. 

2) Fremlæggelse af forslag til godkendelse af opførelse af familieboliger. 
 
 
AD 1) Formand Wagn B. Jensen bød velkommen, og orienterede om, at mødet var indkaldt 
med det formål, at der skulle stemmes om godkendelse af projekt med opførelse af nye ræk-
kehuse som en ny del af afdeling 55.  
 

a) Bestyrelsen foreslog herefter Pia Voel, som dirigent for mødet. Der blev ikke foreslået 
andre, hvorfor Pia Voel blev valgt uden afstemning. 

 
Pia takkede for valget, og konstaterede at afdelingsmødet var indkaldt i overensstemmelse 
med vedtægterne, med de lovpligtige indvarslinger, og således beslutningsdygtigt. Ingen i 
salen havde kommentarer til dette. 
Herudover blev det oplyst, at der i alt var 52 stemmeberettiget tilstede i salen, i alt 104 
stemmesedler. 
 

b) Pia Voel forslog følgende som stemmeudvalg: 
Jesper Wulff, Strandgården 3, st.th. 
Flemming Johansen, Østergården 47, 3.th. 
Kjeld Steffensen, Bjerggården 10, 1.tv. 
Ingen i salen havde indvendinger mod de foreslåede til stemmeudvalget. 

 
AD 2) Dirigenten gav ordet til afdelingsformanden der bød de fremmødte velkommen, og 
præsenterede de fremmødte repræsentanter fra AAB, Gorm Evers og Mie Jensen. Rådgive-
re fra arkitektfirmaet Mangor og Nagel, Max Møller og Mona A. Ghanem, der har tegnet pro-
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jektet, samt Ishøj kommunes borgmester Ole Bjørstorp, og Bettina Mailind også fra Ishøj 
Kommune. 
Wagn B. Jensen fortalte kort, at projektet indeholder opførelsen af 58 rækkehuse, og at der 
har været afholdt 2 informations-møder, i uge 33. Bestyrelsen anbefalede afdelingsmødet, at 
stemme Ja, til forslaget om opførelsen af rækkehusene. 
De mest stillede spørgsmål på informations-møderne omhandlede de grønne områder og 
parkeringsforhold. Wagn oplyste, at bestyrelsen under processen, har haft fokus på disse to 
emner, og også vil have det i det videre forløb. Bla. at der i forbindelse med projektet vil blive 
arbejdet med at få streget det eksisterende parkeringsareal op, for at gøre plads til flere biler. 
 
Afdelingsformanden gav ordet videre til arkitekt Max Møller fra Mangor og Nagel, der gen-
nemgik rækkehus projektet. Herunder placering og orientering, boligtyper, facader og uden-
omsarealer. 
Herefter blev ordet givet videre til Gorm Evers fra AAB, der fremlagde økonomien for projek-
tet, samt fremviste skema over de forventede fremtidige huslejer for de forskellige typer boli-
ger. Det blev fremhævet, at økonomien for opførelse af de nye rækkehuse, ikke vil have 
konsekvenser for de eksist. beboere.  
Man regner med, at kunne opstarte byggeriet medio 2016, og have indflytningsklare boliger 
klar til medio 2017.  
Der henvises til vedhæftede PowerPoint-show, der blev fremvist på mødet. 
 
Følgende spørgsmål blev stillet, med efterfølgende svar: 

a) Ift. parkering, hvordan tages der højde for de nye beboere og deres gæster?  Svar: 
Wagn B. Jensen forsikre, at der er fokus på udfordringen og flere forskellige løsninger 
bliver drøftet, og at løsning skal findes i sammenhæng med, at de nye rækkehuse bli-
ver opført. 

b) Hvordan er haver orienteret? Svar: Der er have på den side af huset der vender væk 
fra det eksisterende parkerings areal, og terrasse på den side der vender mod parke-
ringen. 

c) Er husene miljørigtige? Svar: Rækkehusene projekteres som lavenergiklasse iht. 
bygningsreglementet. 

d) Hvor mange boliger bliver opført af hver boligtype? Svar: 23 stk. 2 værelses. 23 stk. 3 
værelses. 12 stk. 4 værelses. 

 
Pia Voel oplyste, at der vil være fortrinsret for de eksisterende beboere i Afdeling 55, til at få 
adgang til de nye boliger. Beboere der er interesserede kan tilkendegive deres interesse ved 
at lægge en seddel i ejendomskontorets postkasse med angivelse af ønsket boligtype. Her-
efter vil beboere der har vist interesse blive orienteret om det videre forløb. 
NB: For at få adgang til et af de nye rækkehuse skal man være opskrevet på den interne 
venteliste. Man skal være medlem af AAB, for at være skrevet på den interne venteliste.  
Medlemsgebyr 175 kr. For at være opskrevet på listen skal der betales et årligt opnoterings-
gebyr på 155 kr. 
 
Dirigenten satte forslaget til afstemning. 
Antal stemmeberettigede: 52 = 104 antal stemmer i alt. 
 
Afstemningsresultat:  JA = 84    NEJ = 20   Hverken for eller i mod = 0 
Forslaget blev således vedtaget. 
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Afslutningsvis oplyste Wagn B. Jensen, at der løbende vil blive orienteret om projektet i kul-
turhuset. 
Der blev takket for fremmødet, samt interessen for projektet, og der blev sagt tak for en god 
aften. 
 
 
 
Referatet fra dette møde er godkendt af dirigent Pia Voel, AAB. 
 


