
REFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE TIRSDAG D. 23. APRIL 2013

Valg af dirigent og gennemgang af formalia
Bestyrelsen indstiller at Michael Bendixen fra AAB bliver valgt til dirigent. De fremmødte tilslutter 
sig indstillingen.

Referent: Sune L 

Mødeindkaldelse blev udsendt 21. marts og er hermed udsendt rettidigt. 
Endeligt indkaldelse omdelt 5. april og er herved omdelt rettidigt. 
Ingen indsigelser fra fremmødte.
Dagsorden godkendt uden indvendinger.

Der oprettes stemmeudvalgt bestående af Marianne og Tanja, samt Lars C fra bestyrelsen

Fremmødt er 39 lejemål som udgør 78 stemmer

Bestyrelsen beretning
Præsenteret ved Jais Elvekjær. 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Punkter der blev spurgt ind til i forbindelse med gennemgangen af beretningen:
Varme og energi

• Brunata bliver inviteret ud til at gennemgå fordelingsnøglen ift. varmeregnskabet. Mødet 
bliver åbent, og der bliver opsat invitationer, så interesserede beboere kan deltage.

• I forbindelse med afdelingens stræben efter det mest effektive og energibesparende 
varmesystem (pkt. 3.c.), bliver der installeret et nyt system til at beregne, hvilken varme der 
skal sendes frem til lejlighederne. Hensigten med det nye varmesystem er at få en mere 
ensartet varme, både på tværs af ejendommen og hen over døgnet og med årstidernes 
udsving. 

o I forbindelse med det nye system, kan man få opsat en varmemåler (temperatur 
logger)  i sin lejlighed, hvis man oplever problemer varmen. 

o Flere beboere har nævnt, at de har kolde lejligheder pga. åbne cykelkældre o.l. Efter 
problemets omfang er afklaret, vil problemer i enkeltlejligheder blive adresseret.

o Hvis man ønsker en temperatur logger, skal man henvende sig til bestyrelsen.

Bygning og lejligheder
• Fornyelsen af badeværelser forgår ved højere hastighed en formodet i den oprindelige 

vedtagelse. Grunden til dette er, at de bliver renoveret ved fraflytning og/eller skader. 
• Der bliver løbende renoveret køkkener ved fraflytning. Hvis man allerede bor i 

ejendommen, og ønsker nyt køkken, kan man ansøge om dette hos AAB. Vejledning til 
dette, kan fås i kontorets åbningstid. Man kan også ved forudgående aftale forbedre sit 
køkken med fx ekstra overskabe. Dette skal dog foregå efter aftale med AAB.

• I forbindelse med indflytning, står der, at der ”bliver opsat standartkøkken”. Bestyrelsen 
taler med AAB om, om det er muligt at få dette omformuleret til noget mere retvisende. Fx 
”totalrenovering”, da dette giver et større indblik for nyindflytteren i, hvad det relativt høje 
beløb går til, da det primært går til ny el, nye gulve, vægge osv. 

• Efter skybruddet og oversvømmelserne i kælderen, har der været en ingeniør og gennemgå 
denne, da forsikringen ikke vil betale ved nye vandskader. Ingeniøren siger, at vi skulle være 
sikret, og det må vi så håbe er rigtigt. 

• Der har været spørgsmål ang. tomme lejeligheder. Vi har ikke lejligheder, der ikke er udlejet. 
Dog er der nogle lejemål, som fx kommunen har råderet over, og disse kan i perioder stå 



tomme på kommunens regning. 

Drift og vedligehold
• Der har været problemer med, at folk vasker afføring af i vaskemaskinerne, hvilket har 

efterladt afføring i maskinerne. Beboere opfordres til ikke af vaske afføring af i 
vaskemaskinerne.

• I forbindelse med Københavns Kommunes nye skraldesystem, er der kommet væsentligt 
flere skraldespande i gårdene. Bestyrelsen prøver at finde den bedste placering til disse, og 
nogle af skurene bliver sandsynligvis udvidet. Indtil videre er ubrugte dele af 
knallertparkeringen inddraget til skraldespande.

• De nye brandalarmer er sat op. Hvis de går i gang, starter alle alarmer i hele bygningen. Man 
er derfor ikke i tvivl. Går bare en enkelt alarm i gang, som det er sket ved vaskeriet i 
forbindelse med rulning, kan man stoppe denne ved at trykke på ”reset”-knappen. 

• Flere låger i gårdene står ofte åbne. De kan holdes åbne for at lette adgang med fx indkøb og 
oppakning. Hvis man ser åbne låger, opfordres man til at lukke disse. Nogle låger står dog 
ulåste, da der bliver yder hærværk mod disse fra beboere.

• Der bliver opsat ny tørresnor.
• Det er påskønnet, at der er kommet lys i skraldeskurer. Dog kunne det være hurtigere og 

kraftigere. Bestyrelsen ser på dette. 
• Der er spørgsmål til en opdateret husorden hvor det fx fremgår hvor man må stille cykel og 

biler (problemer med biler i gården). Disse ting er behandlet på afdelingsmødet, men ikke 
indført i husordenen. Bestyrelsen ser på en ajourføring af husordenen. 

Aktiviteter i afdelingen
• Der er ønsker om at få en havedag: bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at melde sig, 

og bestyrelsen vil gerne bakke op med økonomi og opslag. 
• Der er underen over at fastelavn blev aflyst. Bestyrelsen beklager, at det ikke har været 

tydeligt, at man skulle tilmelde sig. Nye kræfter efterlyses, da bestyrelsen ikke selv har børn 
i fastelavnsalderen, og et bedre arrangement kan stables på benene, hvis man har lidt mere 
føling med behovet. Bestyrelsen vil gerne assistere en kommende fastelavnsgruppe.

 

Regnskab for 2012 til orientering
Præsenteret ved Jais Elvekjær. 

Punkter der blev spurgt ind til i forbindelse med gennemgangen af regnskab:

De gamle lån til installation af centralvarme for ca. 35 år siden er indfriet. Dengang steg huslejen 
som følge af installation af centralvarme. Grunden til at huslejen ikke er faldet tilsvarende efter 
indfrielsen af lånene, er, at der er optaget nye lån til fx nye vinduer og andre forbedringsprojekter. 

Godkendelse af driftsbudget for 2014
Præsenteret ved Jais Elvekjær. 

Driftsbudget blev godkendt med: 
73 stemmer for
5 undlader at stemme

Punkter der blev spurgt ind til i forbindelse med gennemgangen af driftsbudget:
• I løbet af året kom der pludselig en huslejestigning. Den kom pga. en gammel regnskabsfejl 

i AAb centrale huslejeudregning, som gjorde, at nogle lejemål har betalt en lidt for høj 
husleje relativt. Forskellen var minimal, og burde ikke forekomme fremover. 



Behandling af Indkomne forslag

• Etablering af låsesystem
◦ Præsenteret ved Jais Elvekjær. 
◦ Forslaget blev vedtaget med:

▪ 60 stemmer for
▪ 9 stemmer imod
▪ 9 undlod at stemme

◦ Punkter der blev spurgt ind til i forbindelse med gennemgangen af forslaget:
▪ Der har været 2-3 indbrud om året. Der har ikke været opbrudt yderdøre i forbindelse 

med indbruddene i fx kælerum. Vi må derfor antage, at gerningspersonen har haft en 
nøgle. Det nye låsesystem vil kunne gøre, at vi ikke har gamle nøgler i cirkulation, 
da de vil kunne spærres.

▪ Man vil med det nye system kunne få det antal brikker man ønsker/har brug for. En 
antal vil bliver uddelt gratis i forbindelse med systemet, og ekstra kan tilkøbes. 
Prisen er ikke fastsat, men bliver 50-100 kr. 

▪ Nøglerne vil kunne bruges til alle relevante fællesdøre, opgange, bagtrapper, porte 
o.l.

◦ Tillægsforslag: Beboerne skal have mulighed for at sætte briksystemlåsen på døre i egen 
lejlighed (for egen regning). Dette er en ændring i husordenen, der kun på nuværende 
tidspunkt kun tillader almindelige cylinderlåse.
▪ Forslag blev vedtaget med:

• 68 stemmer for
• 4 stemmer imod
• 6 undlod at stemme

• Ændring af antennesystem
◦ Præsenteret ved Jais Elvekjær. 
◦ Forslaget blev vedtaget med:

▪ 68 stemmer for
▪ 8 stemmer imod
▪ 2 undlod at stemme

◦ Punkter der blev spurgt ind til i forbindelse med gennemgangen af forslaget:
▪ Der er bekymring for at Yousee hæver prisen. Bestyrelsen vil i forbindelse med 

indgåelse af kontrakt have med, at kontrakten kan genforhandles ved større 
prisstigninger. 

• Etablering af fibernet til internet.
◦ Præsenteret ved Sune Christian Lodal
◦ Forslaget blev vedtaget med

▪ 62 stemmer for
▪ 4 stemmer imod
▪ 10 undlod at stemme

◦ Punkter der blev spurgt ind til i forbindelse med gennemgangen af forslaget:
▪ Der vil komme en enkelt stikdåse i hver lejlighed. Denne stikdåse er en ekstra 

stikdåse ud over den nuværende kabel-tv-dåse. 



▪ Det vil også fremover være muligt at købe internet fra Yousee, om end det nye 
fibernet vil være væsentligt billigere og hurtigere.

▪ Bestyrelsen vil advisere 3 måneder i forvejen for etablering, så man har mulighed for 
at afmelde nuværende udbyder af internet i tide. 

Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
(Kun de aktuelle valg medtages)

• Kasserer Freddy Ader Andersen er på valg 
◦ Genopstiller
◦ enstemmigt valgt

• Afdelingsbestyrelsesmedlem Lars Kjeldsen er på valg 
◦ Genopstiller
◦ enstemmigt valgt

•
• Afdelingsbestyrelsesmedlem Claus Luckow er på valg 

◦ Genopstiller
◦ enstemmigt valgt

• Suppleant til afdelingsbestyrelsen Eva Larsen er på valg
◦ Genopstiller
◦ enstemmigt valgt

Eventuelt.
• Punkter der blev forslået og diskuteret ved mødet:

◦ Det foreslås at indkøbe et bordtennisbord til fælleslokalet, og oprette en 
afdelingsbordtennisklub. Evt. kunne man invitere beboere fra naboafdelingerne.
▪ Bestyrelsen får indkøbt bordtennisbord, 
▪ Beboere, der vil danne en bordtennisklub, opfordres til dette.
▪ Til at starte med, kommer brugen af fælleslokalet til at foregå som normal udlejning 

med tilhørende betaling og rengøring. Ved etablering af fælles afdelingsaktiviteter 
som fx en bordtennisklub eller andet, kan man henvende sig til bestyrelsen, så man 
kan finde en passende og mere fleksibel ordning. 

◦ Flere beboere har haft gæster, der har beklaget sig over sengen i gæstelejligheden.
▪ Bestyrelsen indkøber ny seng/madras.

◦ Det blev efterspurgt om ikke Jesper kunne deltage i afdelingsmøderne. Bestyrelsen har 
valgt ikke at invitere ham, da der skal være mulighed for åben debat af ansattes arbejde. 
Det skal dog pointeres, at bestyrelsen ikke har noget at udsætte på Jespers arbejde, og de 
fremmødte giver også til kende, at de påskønner hans gode indsats og hjælp. 
Beslutningen overvejens tilbagevendende.


