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Afdelingsbestyrelsen

Formanden bod velkommen, hvorefter han foreslog Kirsten Bjorton som
dirigent. Kirsten er formand for Lejerbos afdeling p3 Sluseholmen og er
desuden suppleant i Lejerbo Kobenhavns orga nisationsbestyrelse.
Han redegjorde desuden for Srsagen til at afdelingsmodet var udsat fra 5
december til 12. januar.

1: Valg af ordstyrer og referent.

Kirsten Bjorton blev valgt til dirigent og Jan Hyttel til referent.

Dirigenten konstaterede herefter, at indkaldelse til afdelingsmodet
var sket rettidigt, og at endelig dagsorden pE samme m8de var
rettidigt udsendt og indeholdt den vedtegtsbestemte dagsorden.
Der var fra de fremmodte ingen indvendinger mod afdelingsmodets
lovlige indvarsling.

2i Fremlaggelse af beretning for perioden siden sidste
afdelingsmOde.

Der var ikke udsendt en skriftlig beretning forud for mgdet. I stedet
forelagde formanden sammen med medlemmer af
afdelingsbestyrelsen beretning pE baggrund af en Power Point
presentation.

Powerpointen er lagt ud p3 afdelingens hjemmeside: hvidesnit.dk,
hvorfra den kan downloades som en pdf fil. Powerpointen indeholder
faktuelle oplysninger om de punkter, som blev behandlet i

beretningen.

Det drejer sig om folgende punkter:

> Broen over Wilders Kanal (Jan)
D Kommunens overtagelse af vej og tilhorende rarfaringer mv. (Jan)
> Kajen og udearealerne (Karen)
> Legepladsen (Jan))
> Dore ude o9 inde (lan)
> Hegn og lSger (Jan)
> Parkering p3 egne pladser og i Strandgade (Lasse)
> Hojbedet (Sanne)
> Husordens sager (Jan)
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28,9o/o af de stemmeberettigede leiem8l.
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> Festlokalet (Jan)
> Affaldssorteringspladsen ved blok 3 (Jan)
> cykel parkering (Lasse)
> TV - frit valg pE alle hylder ? (Jan)
> Ny altan/terrasse runde, hvornar (Jan)

Dirigenten satte herefter beretninqen til debat:

Beretningen blev herefter (stort set uden kommentarer) taget til
efterretning.

3: Godkendelse af afdelingens regnskab (z0t5l2016).

Formanden gennemgik det fra reg nska bsafdelingen udsendte
Srsregnskab, der i henhold til geldende praksis var sammenskrevet
med s8vel det geldende budget som med budgetforslaget for det
kommende budget8r 2017 / 2018.

Regnskabet udviste et overskud pE ca 25.000,- kr., der benyttes til
afskrivning af mindre poster pA underfinansierede aktiviteter.

Det kan iser bemerkes, at afdelingens bestrebelser iforhold til
energibespa rende foransta ltninger nu for alvor slSr igennem

Regnskabets ovrige poster blev gennemg8et med fokus pB de
steder, hvor der var andringer eller afuigelser.

Der blev stillet enkelte spgrgsm8l - primart af forst8elsesmessig
karakter til regnskabet. Alle spurgsm8l blev besvaret. En beboer
stillede sporgsm8l ved formuleringen af nogle af posteringerne.
Formanden oplyste at en arbejdsgruppe i ad m in istrationsselskabet
arbejder me-d denne problemstilling og med generelt at udforme en
lettere forstEelig og mere oplysende regnskabsmodel.
En udfarlig beskrivelse af regnskabet kan af interesserede afhentes
pB ejendomskontoret.

Regnskabet er, efter de gaeldende regler, godkendt af
afdelingsbestyrelsen og blev derfor alene fremlagt afdelingsmodet til
orientering.

Afdelingsmodet tog herefter regnskabet til efterretning.

4: Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende
Ar (2oL7/2oLa).
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Der blev lagt vegt p3, at budgettet balancerer med en
lejeforhojelse p3 I,Io/o for familieboligerne og med 1,03olo for
ungdomsboligerne - alts8 kun minimale huslejestig ninger idet
kommende 3r.

,,zEndringerne i budgettet og begrundelserne hefor blev gennemg8et
og kort debatteret.

Afdelingsmodet godkendte heiefter enstemmigt det forelagte budget
for 2017/20L8.

5: Indkomne forslag:

Der var til afdelingsmodet indkommet nedenst8ende forslag til
behandling p3 afdelingsmodet. En del af forslagene var ikke
udformet, sE der kan stemmes om den. De har mere karakter af
bemarkninger eller emner til diskussion, men indeholder ikke et
egentligt beslutn ingsforslag. De indkomne forslag er derfor opdelt i

egentlige forslag - kategoriseret med bogstavet A - og
d roftelsespu nkter karakteriseret med bogstavet B.

En beboer kritiserede, at alle forslag ikke var udsendt indeholdende
motiveringen for forslaget og mente, at man kunne have lagt denne
ud p3 afdelingens hjemmeside.

Formanden replicerede, at forslagene var ordret citeret i den
udsendte dagsorden, og at alle tilstedeverende forslagsstillere fik
mulighed for at motivere deres forslag overfor afdelingsmodet.

Forslagene er oplistet nedenfor sammen med
afstem ningsresu ltaterne af de forslag, der var til beslutning.

Isaer enkelte af forslagene blev diskuteret livligt og langvarigt.

A - emner der skal taqes stillino til (stemmes om):

1A Forslag fra Sanne Nielsen nr. 55:
"Husordenens pkt. 38 andres fra:
Juletresbelysning kan dog opsettes, men kun iperioden
l.december til 15 januar
til:
Vinter/juletresbelysning kan dog opsettes i perioden
l.november til 31.januar. "

Forslaget blev vedtaget med 3 stemmer imod og de
resterende for.
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2A Forslag fra Kirsten Bogh nr. 65:
"Set i lyset af de tiltagende parkeringsproblemer for beboerne
i afdeling 218 A stiller undertegnede hermed forslag om, at
det fra neeste gang P-tilladelser skal fornys, kun bliver muligt
at fA 6n P-tilladelse per husstand. Har man behov for mere
end 6n bil, kan man f.eks kobe sig en plads iStrandgade."

Forslaget blev vedtaget med 57 stemmer for - 26
stemmer imod. 9 stemte hverken for eller imod.

34 Forslag fra Barbara Danielsen nr. 65:
"Konvertere skralderummet i blok 4?/5 Vn et cykelrum for
storre cykler/ladcykler da de er til stor gene i det andet
cykelrum for dem med alm cykler...men lader vi dem st8 ude
bliver de stj8let."

Forslaget blev forkastet med praktisk taget alle
stemmer imod. Der blev ikke optalt stemmer.

4A Forslag fra Barbara Danielsen nr. 65:
"Muligheden for at fE trykluft slange til cykler/kna llerter ved
bebyggelsen."

Forslaget blev forkastet med 47 stemmer imod og 37
for.

5A Forslag fra Helle Jarler nr.43:
"Jeg synes vi fortjener nogle nye vasketojsvogne ivaskeriet,
da dem vi har, er yderst ramponerede og irriterende med
deres manglende hjul, afbrekkede kanter, der fl8r tojet m.m."

Forslaget blev trukket tilbage, da bestyrelsen tilkende-
giver, at ville indkobe et antal nye vasketojsvogne i den
narmeste fremtid,
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Forslag fra Helle Jorler nr. 43:
"Fine, nye plantekummer, men ville det ikke vare muligt med
noget (stedse)gront i stedt for marehalmen, der ser vissen og
pjusket ud?"

Forslaget frafaldet af forslagsstil leren.

Forslag fra Helle larler nr. 43:
"Min gnskedrgm er noget mere gront at kigge pE / have som
skyggemulighed, for eksempel treer langs greskanten eller i

det mindste rundt om legepladsen, hvor jeg formoder, de ikke
vil genere nogens udsigt. "

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer for og de
resterende imod,

Forslag fra Janni og Anders nr. 51, Michael og lde nr. 59, Mia
og Jacob nr. 39, Sarah nr. 57, Jacob og Sidsel nr. 65, Line nr.
37, Sidsel og Christian nr. 61, Asger og Elin nr. 47, Stine og
leppe nr. 49:
'At metallSgerne ide to metalhegn fjernes, s8ledes omr8det
fremstSr mere Sbent og gestfrit. "

Forslaget blev forkastet med 5O stemmer imod og 34
for. 5 stemte hverken for eller imod.

B - emner, der alene kan droftes, men hvor der ikke er fremlaqt
eoentliqt beslutningsforslaq (der skal ikke stemmes):

1B Indsendt af Sidsel Toft Christensen nr. 61
"Parkering, herunder parkeringstilladelser. "

Forslaget blev ikke s:erskilt droftet, da det allerede
havde veret droftet under pkt, 2A.

28 Indsendt af Pia Lykke Pedersen nr. 55
"Information og diskussion omkring "Opsetningen af de
eksisterende hegn" rundt om Det Hvide Snit,"

Forslaget blev ikke sarskilt droftet, da det allerede
havde vaeret droftet under pkt. 8A.

6A

7A

8A

N
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3B Indsendt af Sidsel Toft Christensen nr. 61
"Cykelparkering, herunder manglende plads til ladcykler i

afl8ste rum. "

Bestyrelsen tilkendegav at ville d rgfte problemstillingen
i den kommende periode.

48 Indsendt af Helle )arler nr. 43:
"For en del 3r siden, foreslog jeg, at varmeapparater i

trappegangene afsnores/fjernes, da de imin optik er
overflodige udgifter / miljobelastning. Men det er Sbenbart
mere kompliceret end som s3? For fire 3r siden svarede du
mig i en epost, at der ville komme en fiks, nem losning til
naste vinter. "

Bestyrelsen tilkendegav at ville drtfte en mulig losning
pt problemet, der primert er af teknisk karakter,

58 Indsendt af Helle Jorler nr. 43:
"At der males MEGET store, hvide pile op og ned pB asfalten
pE nedkorslen til p-pladsen her hos os. Mange gange, kan de
fleste taxier, madudbringning, handicapkorsel, hBndverkere,
leverancer m.fl. ikke finde ud af det - og der kan opstS farlige
situationer. "

Bestyrelsen tilkendegav, at der allerede var truffet
beslutning om at male pile pA op- og nedkorsel. Det vil
ske i sammenheng med, at der opstribes nye p-pladser
i gArden.

68 Indsendt af Janni og Anders nr. 51, Michael og lde nr. 59, Mia
og Jacob nr. 39, Sarah nr. 57, Jacob og Sidsel nr. 65, Line nr.
37, Sidsel og Christian nr. 61, Asger og Elin nr. 47, Stine og
Jeppe nr. 49:
- '?t skiltningen aendres til en mere imodekommende tone"
- "Et forbud mod cyklende langs kajen fastholdes"

Bestyrelsen tager forslaget til efterretning, men
efterlyser samtidigt konkrete forslag til tekst pt
skiltningen.

Referat afd.m. 12.01.2017 .docx side 6 af 8



."fi,uo

78 Indsendt af Svend Andersen nr. 61:
"Der onskes en droftelse af bedre indretning af diverse
eksisterende cykelkeldre f.eks. med opsatning af
optrakssystemer langs vaggene. "

Bestyrelsen vil i den kommende periode drofte
forskellige lgsn i ng smodel I er.

6: Valg af formand.

Da der ikke meldte sig nogle kandidater til formandsposten, tilken-
degav formanden at vere villig til genvalg.

Jan Hyttel blev herefter valgt til formand med applaus.

7i Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

Kirsten Hogh Fogt og Lasse Soager var begge p3 valg efter tur og
tilkendegav, at de begge onskede at genopstille.
Der var ingen modkandidater.
Begge kandidater blev herefter valg med applaus for en ny 2 Srig
periode.

8i Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Lasse Soager var i bestyrelsesperioden indtr8dt i stedet for John
Laursen, der havde onsket at trade tilbage.
Der skulle s8ledes velges 2 nye suppleanter til bestyrelsen.
Den afgEende, men nu genvalgte bestyrelse foreslog henholdsvis
Svend Andersen og Kirstine Krefeld som nye suppleanter.

Kandidaterne prasenterede kort sig selv.

Ikke flere onskede opstilling, hvorefter begge blev valgt med
applaus for en 1 Srig periode.

8: Eventuelt.

Der blev af beboere kommenteret pE folgende:

) Der onskes flere rum til cykelparkerinq:

Bestyrelsen har allerede tilkendegivet at ville se p3 sagen.

N

tjt
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F En beboer mente, at det skulle vere muliqt at stemme ved
fuldmagt.

Formanden forklarede, at dette ville kraeve en vedtegtsandring,
som igivet falde skulle bekreftes af Lejerbo Kobenhavns
representa ntska b.

) Der blev spurqt til Srsaqen til at mgdet var flyttet fra den
oprindeliqe dato

Formanden henviste til, at dette allerede var besvaret iden
udsendte endring af modedato.

> Der blev spurqt til, om solcellerne pE taqet var en del af et forsoq

Formanden forklarede, at dette ikke var tilfeldet for vores
solcelleanlag, men at man gerne nEr og hvis mulighederne opst8r
vil fortsatte med flere solceller p3 vores taqe.

mod hoivandsskader.

Da der ikke var flere emner afsluttede dirigenten mgdet.

Formanden takkede dirigenten for god modeledelse og benyttede ogsS
lejligheden til (p3 bestyrelsens vegne) at takke John Laursen for et b8de
godt og langvarigt arbejde i bestyrelsen,
Formanden takkede iser John for den gode sparring, som han altid havde
givet i det mange8rige samarbejde.
John var ikke selv tilstede ved modet, men hustru Kjerstin lovede at
bringe ordene med hjem til John.

Modet afsluttet kl. 21.55

Referat udarbejdet d. 22. januar 2077 .

Jan Hyttel
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arbeidede med mulioe initiativer til at sikre vores eiendom bedre
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