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Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 55 
9 september 2020 

Mødets start og slut tidspunkt: 19.05 og slut ca. 21.30 

Antal fremmødte lejemål ved mødets start: 79 lejemål til stede. 158 stemmer. 

Punkt 1: Dagsorden. 

a) Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår advokat Bruno Månsson. 

Der er ikke andre kandidater og Bruno er valgt enstemmigt. 

Indledningsvist konstateres at mødet er lovligt indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og 
dagsordenen godkendes. 

Det oplyses at mødet optages på bånd af hensyn til referatet. 

b) Valg af referent 
Bestyrelsen foreslår Christina fra afdelingsbestyrelsen. 

Referenten er godkendt. 

c) Valg af stemmeudvalg 
Kent, Niels, Lasse, Alex, Henrik er valgt. 

Punkt 2: Beretning fra Formanden. 

Formanden aflægger en kort mundtlig beretning som supplement til den skriftlige udsendte og 
nævner at det har været et begivenhedsrigt år og arbejdet i bestyrelsen har været præget af 
afgående medlemmer og deraf forøget pres på den resterende bestyrelse. 

Derudover berørte formanden følgende emner: 

Facebook 
Der er meget debat på Facebook og den er til tider ikke så konstruktiv og formanden forklarer at 
bestyrelsen ikke ønsker at deltage i diskussioner om afdelingens forhold på Facebook men at 
beboerne er meget velkomne til at kontakte formanden eller den øvrige bestyrelsen direkte i stedet 
for. 

Beboerhuset 
Formanden fortæller, at der er lavet meget arbejde i kulturhuset siden det efter sidste 
afdelingsmøde blev overtaget af beboerne og at alt omkring det praktisk og økonomi osv, nu er 
ordnet og bragt i orden og er klar til at ny cafe og aktivitetsmedarbejder Helle Winter starter d. 15. 
september. Helle er tilstedet på mødet og præsenteres og rejser sig så de tilstedeværende kan 
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sætte ansigt på hende. Formanden oplyser at der d. 15. september fra kl. 9 vil være gratis 
morgenmad i huset for alle interesserede beboere hvor Helle bydes velkommen. 

Der har været afholdt workshop for de frivillige før sommer og der kom mange gode og kreative 
ideer til aktiviteter. Listen med opgaver er sat op ved huset og vises også på projektor og nu 
mangler der blot frivillige til at igangsætte aktiviteter og til at byde ind på at hjælpe i huset og 
beboere opfordres til at melde sig hvis de vil hjælpe til. 

Klager fra beboere 
Bestyrelsen har modtaget en del klager over håndteringen på ejendomskontoret og vedr, de nye 
byggesager og det præciseres at det ikke altid er ejendomskontoret beboerne skal være efter - alt 
omkring byggesager sorterer under administrationens byggeafdeling fx. 
Bestyrelsen og ejendomskontoret har en god snak løbende omkring beboerservice og behandling 
af klager og den drøftelse vil forsætte her i efteråret for det er vigtigt for bestyrelsen at beboerne 
skal opleve at vi har et servicekontor og skal have ordentligt svar på henvendelser og selv om man 
ikke altid har ret. 

Møde med AAB's formandskab 
Formanden beretter at bestyrelsen har haft møde med aab's formandskab og aab's direktion og 
bestyrelsen oplever at det var en positiv dialog og ser meget frem til samarbejdet fremadrettet. 
AAB skal også have nye formandskab da den mangeårige formand Bent har valgt at gå af og der 
bliver på repræsentantskabet d. 16 valgt nyt formandskab og bestyrelsen ser positivt på 
udviklingen i boligforeningen. 

Boldbur i Agården 
Der har været mange klager over larm fra boldburet og derfor har bestyrelsen sammen med driften 
sat gang i at indhente tilbud på at renoverer boldburet og forsøge at dæmpe støjgener. Dette 
arbejde går i gang hurtigst muligt. 

Lys i boliggaderne 
Der har jo været mange problemer med lyset og der har været lavet en gennemgang af ekstern 
ingeniør der er så stort som færdig og derfor bedes beboerne have tålmodighed lidt endnu med 
den ustabile belysning da det blandt andet bruges til fejlsøgning. Er der manglende lys så send 
besked til ejendomskontoret. 

Rengøring af trapper 
Der er stor utilfredshed med kvaliteten af trapperengøringen i afdelingen og mange henvender sig 
til bestyrelsen omkring dette. Der er drøftelse i gang og bestyrelsen og driften er obs på 
problematikken og arbejder på udbud af opgaven. 

Parkeringspladser 
Der er lavet 80 nye pladser med opstribning ved de nye rækkehuse og der er meget snart opstart 
af byggeriet af de nye pladser der tidligere er vedtaget. 

Afsluttende bemærkninger 
Formanden roser på bestyrelsens vegne inspektøren for afdelingen for samarbejdet omkring 
beboerhuset. Det udtrykkes også en stor tak til Winnie, Freddy og Lotte der alle har ydet en stor 
indsats i den seneste tid omkring beboerhuset. 

Herefter overlades beretningen til debat i forsamlingen. 

Der var en række kommentarer og spørgsmål fra salen som afdelingsbestyrelsen besvarede. 

Beretningen blev godkendt 
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Punkt 3: Orientering om fremtidig TV og Internet leverancer af AAB og BL. 

Kundechef i AAB Henrik Shultz er til stede for at orientere om status på TV og internet i afdelingen. 

Henrik forklarer, at der beklageligvis endnu ikke er fundet en endelig løsning på fremtidige 
leverancer i AAB afd. 55 og forklarer at bestyrelsen i hele forløbet har presset på for at 
administrationen er kommet videre med afdelingsmødets beslutning fra september 2019. 

Der er en proces i gang med udbud af opgaven og Henrik forklarer at AAB forsikrer beboerne om 
at der er fundet en ny leverandør inden fristen med udgangen af oktober. 

Der er desuden lavet en skriftlig orientering fra AAB der ligger tilgængelig på mødet for beboerne 
og vil blive vedlagt referatet. 

Efter Henriks indlæg besvares et par spørgsmål fra salen. 

Punkt 4: Regnskab 2019 til godkendelse. 

Formanden forklarer at regnskabet for 2019 i modsætning til hvad der står i indkaldelsen da det 
fremgår af afdelingens forretningsorden at det skal vedtages. Der er ingen protester herimod. 

Regnskabet for 2019 er ved en fejl ikke udsendt i hæftet som vanligt men det fulde regnskab kan 
afhentes på ejendomskontoret og regnskabschefen Peter fra AAB gennemgår regnskabet for 
forsamlingen hvorefter det sættes til afstemning. 

Der var ikke spørgsmål fra forsamlingen og regnskabet sættes til afstemning. 

Regnskabet er godkendt af forsamlingen. 

Punkt 5: Fremlæggelse af budget 2021 til orientering. 

Formanden for afdelingsbestyrelsen kommenterer kort budgettet og bemærker at der er lagt op til 
0 i stigning og kommenterer kort de poster der bruges mange penge på bla, renovation. 

Punkt 6: Behandling af indkomne forslag: 

A: Skodder. 
Forslagsstiller præsenterer forslaget. 

Bestyrelsen præciserer, at det ikke er muligt at pålægge alle beboere at de selv skal vedligeholde 
skodderne, da afdelingen har ansvar for at gøre det såfremt beboer ikke er i stand til det grundet 
fx. alder eller handicap hvilket vil medføre en større administrativ opgave at holde styr på hvem, 
der selv kan, og hvem der ikke selv kan. 

Derfor anbefaler bestyrelsen at forslaget nedstemmes og at der så kan arbejdes videre med en 
frivillig løsning hvor de beboere der har lyst kan komme og afhente materiale og selv kan stå for 
vedligeholdelsen af skodderne og hvor afdelingen varetager vedligeholdelsen af de øvrige som 
hidtil. 

Forslag nedstemt 
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B:Gæste parkering. 

Formanden for afdelingsbestyrelsen fremlægger forslaget. 

Forslaget er vedtaget 

C: Erhverv i beboelse. 

Forslaget vedtaget 

D: Køkkener. 

Christina fra afdelingsbestyrelsen fremlægger dette og følgende forslag der omhandler samme 
emne. 

Forslaget er vedtaget. 

Dl :Køkkener afskrivning. 

Efter afstemning vedtages en reducering af afskrivningsperioden til 15 år. 

E:Ændring af forretningsorden for afdelingsmødet. 

Forslaget vedtaget 

F:Skiltning. 

Forslagsstiller supplerer forslaget og dirigenten præciserer, at såfremt forslaget vedtages 
overlades det til bestyrelsen i samarbejde med driften at finde ud af, hvor mange skilte der er 
behov for og hvor de placeres. 

Forslaget er vedtaget. 

G: Udskiftning af låse ved bomme. 

Da der ikke er nogen økonomiske konsekvenser på forslaget, sættes det til afstemning som et 
arbejd videre med forslag og bestyrelsen arbejder videre med mulige løsninger. 

Forslag vedtaget. 

H:Maling af båse i cykelskur for EL scootere. 

Forslagsstiller præsenterer forslaget. 

Bestyrelsen præciserer at det bør være kommunen beboeren henvender sig til de beboere der har 
el-scootere stående i skurene og hvor der er lavet el har fået deres køretøj bevilliget som 
hjælpemiddel af kommunen. 

Forslaget er nedstemt. 

På nuværende tidspunkt af mødet er der 72 lejemål til stede 



Som Dirigent:-

 

Bruno s-Sdri 

Som Formand: 

Wagn B. Jen 
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I: Hundegård. 

Forslagsstiller præsenterer forslaget. 

Bestyrelsen tilkendegiver, at når nu afdelingsmødet tidligere ved flere lejligheder har nedstemt 
konkrete forslag til hundegårde fordi man ikke kunne enes om placering så finder bestyrelsen det 
ikke hensigtsmæssigt at vedtage et forslag om at bestyrelsen nu skal ud og finde et sted til en 
sådan hundegård. 

Forslaget er nedstemt 

Punkt 7: Valg til afdelingsbestyrelsen. 

Der er nu 68 lejemål til stede. 

Dirigenten orienterede om, at der skal vælges 4 medlemmer af afdelingsbestyrelsen og oplyste, at 
Birthe Caspersen og Anita E. Boulir modtager genvalg, mens Jette Lambertsen og Jesper B. 
Maack ikke ønsker genvalg. 

Trods opfordringer hertil fra bestyrelsen, var der ingen, der ønskede at opstille til valget, hvorfor 
dirigenten konstaterede, at Birthe Caspersen og Anita E. Boulir var genvalgt, enstemmigt og med 
samtlige stemmer. 

Bestyrelsen gjorde opmærksom på betydningen af, at bestyrelsen bliver fuldtallig henset til de 
mange opgaver, der skal løses og opfordrede de tilstedeværende beboere om at pege på egnede 
kandidater, ligesom bestyrelsen selv vil gøre, hvad den kan for at finde egnede kandidater. 

Punkt 8: Valg af suppleanter. 

Dirigenten konkluderede, at da der ikke var tilstrækkelige kandidater opstillet til bestyrelsen, kan 
der heller ikke vælges suppleanter. 

Punkt 9: Eventuelt. 

Der spørges til affaldssortering og Anita fra bestyrelsen fortæller om at bestyrelsen arbejder hårdt 
på det og at det efter hvad vi er blevet oplyst om ligger i kommunen og vi afventer en 
tilbagemelding fra dem omkring økonomien. 
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