
Referat ordinært afdelingsmøde afd. 55 Vejlegården 

Sted:  Strandgården 19C, 2635 Ishøj 

Tidspunkt:  29-05-2019 kl. 19.00 

Gæster: Steen B. Jørgensen (AAB), Rasmus Milling (AAB), Tue Pedersen 

(AAB), Peter Ditmar Jensen (AAB), Josefine Setling Kaan (AAB), Sanne 

Weisleder (AAB), Leif Jensen (AAB), Michael Jørgensen (AAB), 

Christian Høgsbro (AAB), Bent Haupt Jensen (AAB), Gunvor 

Abrahamsen (AAB), Bettina Mailind (Ishøj Kommune), Knud-Erik 

Kofoed (Advokat), Maria Bundtofte (Ishøj Boligselskab) og Johnny 

Jensen (Ishøj Boligselskab) 

 

Antal husstande: 131 

 

1. Valg af 
a. Dirigent 
b. Referent 
c. Stemmeudvalg 

 

 
a: Knud-Erik Kofoed (NT Advokatpartnerselskab) 
b: Rasmus Milling (AAB) 
c: Kate Petersen, Winnie Jensen, Faisal Munir og 
Abdelhavek Figuigui 
 
Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt 
indkaldt og kunne gennemføres med den angivne 
dagsorden. 
 

2. Fremlæggelse af 
bestyrelsens beretning for 
perioden januar til nu 

 

Bestyrelsen forelagde to beretninger. 
 
Fælles for de to beretninger er, at der siden afdelingsmødet 
23. januar ikke er blevet udrettet så meget i bestyrelsen 
grundet interne uenigheder. 
 
Beretningerne blev taget til efterretning. 
 

3. AAB orienterer om 
administrationsbidraget 

 
 

Peter Ditmar (regnskabschef AAB) fremlagde hvordan 
administrationsbidraget er sammensat. 
 
Der blev spurgt indtil driftsstøtten, beboerservicen og de 
faktiske lønninger. Peter redegjorde for disse. 
 

4. Regnskab 2018 – til 
orientering 

Peter Ditmar (regnskabschef AAB) fremlagde regnskab 
2018 til orientering. 
Regnskab 2018 udviser et overskud på 574.690 kr., som 
hovedsageligt skyldes lavere udgifter til ejendomsskatter og 
renovation end budgetteret. 
 
Der blev spurgt ind til sagen om belysningen i kældrene, 
som er bogført i regnskab 2018. 
 

 

  



5. Behandling af indkomne 
forslag 
Forslag A 
Årsregnskabet skal fremover 
godkendes af afdelingsmødet 

Ved håndsoprækning blev der konstateret overvældende 
flertal for forslaget uden optælling. 
 
Forslaget er vedtaget 
 

Forslag B 
Forslag om ny inspektør i afd. 
55 

Dirigenten meddelte, at Forslag B ikke kan behandles af 
afdelingsmødet, da det ligger uden for afdelingsmødets 
kompetence. 
 

Forslag C 
Forslag om indretning af 
hundegård på det grønne 
område i svinget ved lyskurven 
over for kirkehaven, eller ved 
det grønne område ved 
indkørslen til Strandgården 
ude ved Ishøj Boulevard. 
Indgangen placeres mod 
parkeringsanlægget. Hegnet 
skal være 160 cm højt. Låge 
med højt placeret håndtag og 
smæklås. Nøgler udleveres af 
ejendomskontoret mod 
forevisning af lovpligtig 
forsikring. 
 
1. Det godkendes at opføre 

en hundegård et af 
stederne. 

2. Der betales 200 kr. for en 
nøgle. 

 

1. 
For: 118 stemmer 
Imod: 129 stemmer 
 
Forslaget blev forkastet 
 
2. 
Ikke taget til afstemning, da det falder med forslag 1. 

 

Forslag D 
Kan der deltage personer i 
afdelingens aktiviteter, som 
ikke bor i AAB afd. 55. 
De enkelte klubber arbejder 
videre med regler der sættes til 
afstemning på afdelingsmødet. 
 

Ved håndsoprækning blev der konstateret overvældende 
flertal for forslaget uden optælling. 
 
Forslaget er vedtaget 
 

Forslag E 
Kan afdelingsmødet godkende 
at ekstra kælderrum udlejes til 
200 kr. pr. md. 
Der etableres el-målere i de 
enkelte kælderrum, denne 
udgift afholdes af lejer. 
Lejer betaler for strømforbrug i 
lejemålet. 
Der kan kun lejes kælderrum i 
egen opgang af hensyn til 
sikkerhed. 

Ved håndsoprækning blev der konstateret overvældende 
flertal for forslaget uden optælling. 
 
Forslaget er vedtaget 

 



 

Forslag F 
Oprettelse af økonomiudvalg 
bestående af to 
bestyrelsesmedlemmer og tre 
beboere. 
Udvalget har ikke 
beslutningskompetence, men 
refererer til bestyrelsen. 
Der afsættes et rammebeløb i 
budgettet på 40.000 kr. til 
regnskabsmæssig assistance. 
 

Ved håndsoprækning blev der konstateret overvældende 
flertal for forslaget uden optælling. 
 
Forslaget er vedtaget 

 

Forslag G 
Fortsættelse af 
parkeringsudvalg med eget 
rådighedsbeløb. 
 

Forslaget ikke taget til afstemning. 
Parkeringsudvalget arbejdere videre med nyt forslag til 
næste møde. 

Forslag H 
Indførelse af P-afgift på alle 
varebiler med en egenvægt på 
over 1.700 kg. 
Afgiften udgør 300 kr. pr. md. 
Omfattede biler får egen p-
plads. 
 

Ved håndsoprækning blev der konstateret overvældende 
flertal for forslaget uden optælling. 
 
Forslaget er vedtaget 
 

Forslag I 
Skal AAB afd. 55 forlade Ishøj 
fællesantenne ved årsskiftet og 
indgå aftale med ny 
leverandør. 

Forslag trukket. 
Ved håndsoprækning besluttede et overvældende flertal, 
uden optælling, at pålægge afdelingsbestyrelsen, at arbejde 
videre med at finde en ny løsning. Bestyrelsen indkalder til 
ekstraordinært afdelingsmøde med beslutningsforslag. 
 

Forslag J 
Afdelingsbestyrelsen og 
organisationsbestyrelsen 
pålægges at arbejde videre 
med ændring i betaling af 
varmeudgifter. Udgiften til 
varmetab ønskes fordelt efter 
forbrug og ikke efter m2. 
 

Ved håndsoprækning blev der konstateret overvældende 
flertal for forslaget uden optælling. 
 
Forslaget er vedtaget 

 

Forslag K 
Der forslås en tilknyttet p-plads 
pr. bolig. 

For: 2 stemmer 
Imod: Resten stemmer imod 
 
Forslaget er forkastet 
 

Forslag L 
Hvem påser om husorden 
overholdes i forhold til 
cykelparkering. 
 

Ikke taget til afstemning 
 
Afdelingsbestyrelsen har ansvaret i samarbejde med driften. 

 



6. Fremlæggelse af budget 
2020 til godkendelse 

Regnskabschef Peter Ditmar fremlagde budget 2020 med 
en lejestigning på 1%. 
 
8 stemte for budgettet. 
 
Resten imod, da afdelingsmødet ønsker budgettet 
gennemgået af det nyvalgte økonomiudvalg inden 
godkendelse. 
 
Budgettet ikke godkendt. 
 

7. Valg af formand, 
afdelingsbestyrelsesmedlem
mer og suppleanter 
a. Formand for perioden frem 

til 2021 
b. Bestyrelsesmedlem for 

perioden frem til 2021 
c. Bestyrelsesmedlem for 

perioden frem til 2021 
d. Bestyrelsesmedlem for 

perioden frem til 2021 
e. Bestyrelsesmedlem for 

perioden frem til 2020 
f. Suppleant til 

afdelingsbestyrelsen for 
perioden frem til 2020 

g. Suppleant til 
afdelingsbestyrelsen for 
perioden frem til 2021 

 

 
 

a. Wagn B. Jensen 
 

b. Jesper Wulff 
 

c. Klaus Henningsen 
 

d. Christina Jensen 
 

e. Birthe Caspersen 
 

f. Anita Boulier 
 
 

g. Raja S. Kahn 
 
 
 
Den nye bestyrelse består således af 
 

 Wagn B. Jensen (på valg i 2021), 

 Jesper Wulff (på valg i 2021), 

 Klaus Henningsen (på valg i 2021), 

 Christina Jensen (på valg i 2021), 

 Birthe Caspersen (på valg i 2020), 

 Sarah Nørskov (på valg i 2020) og 

 Amal Uyar (på valg i 2020). 
 
samt suppleanterne 
 

 Anita Boulier (på valg i 2020) og 

 Raja S. Kahn (på valg i 2021). 
 

8. Eventuelt Ingen emner taget op. 
 

 

Mødet slut 23.30 



 

 

 

 

 

 

 

      _____ 

Dirigent Knud-Erik Kofoed   Afgående formand Raja S. Kahn 


