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Afdelingsbestyrelsen
Afdeling 218-0

Referat af ordinart afdelingsmode 2OL7
onsdag d.29. november 2OL7 kl'19.OO

i felleslokalerne Strandgade 63.

Der var fremmodt 31 personer repreesenterende 25 lejem8l svarende til
l5o/o af de stemmeberettigede lejemSl.
Formanden bod velkommen, hvorefter han foreslog Kirsten Bjorton som

dirigent. Kirsten er formand for Lejerbos afdeling pE Sluseholmen og er
desuden medlem af Lejerbo Kobenhavns organisationsbestyrelse.

1: Valg af ordstyrer og referent'

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

Dirigenten konstaterede herefter, at indkaldelse til afdelingsmodet
uutiket rettidigt, og at endelig dagsorden pE samme mSde var
rettidigt udsendt og indeholdt den vedtagtsbestemte dagsorden.
Der var fra de fremmgdte ingen indvendinger mod afdelingsmodets
lovlige indvarsling.

2= Fremlaggelse af beretning for perioden siden sidste
afdelingsmgde.

Der var ikke udsendt en skriftlig beretning forud for mgdet, I stedet
forelagde formanden sammen med medlemmer af
afdelingsbestyrelsen beretning.

Karen Vistesen indledte med en beretning om, hvordan
afdeli ngsbestyrelsen a rbejder.
Blandt andet sagde Karen:

> Vores opgave, er at sikre, at afdelingen fungerer iforhold til regler,
okonomi og tryghed. Det ogsE er vores opgave at reprasentere alle
beboerne og stotte initiativer, der er godt for fEellesskabet og afdelingens
udvikling.

> Vi forer desuden tilsyn med daglig drift og sorger for at husordenen
overholdes, laver forslag til regnskaber og budget, er bindeled mellem
afdelingen og politisk ledelse/administration.
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Vi holder kontakten til lokale aktsrer i omr8det, se vi kan sette
fi ngeraftryk pE lokalomr€dets udvikling.

Dernest fortalte Karen lidt om, hvordan vores moder foreg8r; at vi modes
en gang om maneden, at vi fordeler opgaverne imellem os -
kommunikerer lobende om sagerne p3 mailen - har et super fint
samarbejde og ikke mindst, at det er sjovt, larerigt 09 spandende at
engagere sig, og at man ikke behover at vere medlem af bestyrelsen for
at fe indflydelse - man kan melde sig til ad hoc opgaver, som man er
sadig interesseret iat l6se, Det kan vere et udvalg, som arbejder med
belysning, parkeringsforhold eller liv pg kajen eller mange andre ting.

Lasse Sgager berettede herefter om:

Parkeringsforhold I

Herunder, at der er stadig rift om parkedngspladserne, bide vores egne pladser og dem i
Strandgade - vi droftede det ogsa pe sidsb els afdelingsmgde. Vi har faet strib€t
parkeringspladserne mellem blok I og 2 op. Det har skaffet tre ekstra parkeringspladser.
Der er ogsi pres pA pladseme i Strandgade. Det har undret os, at kommunen er begyndt at
hendheve en "ti-metels regel" pi begge sider af alle udkgrsleme, Vi har taget kontakt til FDM
for en juridisk \urdering.

Overdekning af cykelparkering:
Halvtaget hengte lil udskiftling. Vi forsoger generelt at gpre gerden mellem blok I og 2 lidt
gr6nnere at se pi. Derfor besluttede vi at lave halvtaget som et "grpnt tag". Det bliver et
sikaldt "sedumtag", i grgnne og rgde nuancer, sorn ikke krever pasning.

Hdjvandsikringl
Pe sidste afdelingsmgde drgftede vi hdjvandssikring - under indtryk af "Bodil", der var tet pe

at oversvomme os og rcsten af Kobeohavn. Vi har veret i dialog med Lejerbo administration,
og vi er blevet enige om, at det giler mest menitrg at afvente en felles kommunal losning- En
lokal ldsning omkring vores bebyggelse vil v.ere sv&r at getrnemfgre i praksis - ogsi en mobil
losning.

Svend Andersen tog herefter over og fortalte om:

> Forstg med atfA orden pe cyklerne i kaldrene.
Der er opsat bojler til ophEng af cykler - forelobigt i 2 kalderrum. Det er
hensigten, at bojlerne fortrinsvis skal bruges til cykler, der ikke bruges sB
ofte, hvilket gelder forholdsvis mange af de cykler, der star i

cykelrummene. Det er op til den enkelte at bruge bojlerne, men man bor
ogs8 kunne hjelpe til med at holde orden, ved at ophange cykler, der har
steet ubenyttede hen i lang tid. Kan f.eks kendes pi at dekkene er flade.
Svend beklagede, at der meske ikke var kommunikeret tilstrakkeligt om
forsoget, men henviste til referaterne fra bestyrelsesmoderne, der jo ligger
pA hjemmesiden. Her har forsoget veret omtalt flere gange.

> Hj€rtestartere,
Svend fortalte videre, at man i bestyrelsen arbejder med at undersoge
mulighederne for at fE opsat hjertestartere. Der er mulighed for at Tryg
fonden vil bevilge b8de opsatning og vedligehold af hjertestartere, men
betingelsen er s3, at de sidder offentligt tilgengeligt. Der er allerede
hjertestartere omradet, sE denne mulighed er nok ikke sandsyntig. Se
placering af hjertestartere her: https://hiertestarter.d k/find -
h iertesta rtere/fin d -h iertestartere # idl 10000194 56/ 18.

;$.i
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Alternativet er sA selv at anskaffe og finansiere hjertestartere i afdelingen.
Bestyrelsen arbejder i den kommende tid videre pA sagen.

Herefter berettede lan Hyttel om folgende:

> Grundejerforeningen wilders Plads - herunder om kloaksagen'
Kloaksagen har gennem laengere tid fyldt en del i arbejdet i

g ru ndejerforeningen. sagen har sit udspring i, at Kroyers Plads
uretmessigt har koblet sig pE den private kloakledning i Strandgade. Der
har vaeret tvivl om, hvorvidt kapaciteten er tilstrakkelig og Kobenhavns
kommune har kravet denne udvidet og desuden, at kloakken
dokumenteres i miljomassig forsvarlig tilstand. Der har veret krav om at
disse arbejder betales af de enkelte grundejere med belob i millionklassen.
Vi har i Grundejerforeningen afvist disse krav med henvisning til at
bygherren for Kroyers Pladsbyggeriet skulle have udfort disse arbejder i

forbindelse med opforelsen. Der har veeret fort mange forhandlinger om
sagen. Grundejerforeningen har nu en undersogelse af forholdene i gang.
De forelgbige resultater viser, at det ikke ser het sB slemt ud, som
kommunen beskriver, og der forventes derfor en snarlig losning der om
ikke helt, s3 ivid udstreekning holder afdelingen skadeslos.

> Opgangsdorene.
Udskiftningen af opgangsdorene er nu tilendebragt. Sagen har kort som en
garantisag. Der har vaeret afholdt afleveringsforretn ing, En rekke mindre
fejl vil blive udbedret i den nermeste fremtid.

> Nye dtrtelefoner 09 lesesyst€mer
Bestyrelsen er i gang med en overvejelse om ny dgrtelefoner. Den
nodvendige finansieiing er stort set pE plads, og der vil i det kommende ir
blive arbejdet videre pB sagen. Der overvejes en rekke forskellige
muligheder b8de med og uden video. P3 samme m8de arbejdes med
forskellige lesesystemer, der kan oge sikkerheden-

> Pergolaen ved blok 3 - og affaldssortering,
Pergolaen med affaldssortering er nu helt feerdig og vi venter bare p:
forSret, sB der kan komme gang i beplantningen, der skal forskonne
(begronne) pergolaen yderligere.
De nye organiske affaldsbotter kommer ogs8 til at stg her. Det er
naturligvis op til den enkelte, men alle opfordres til at give det nye initiativ
med af sortere det organiske affald fra resten af husaffaldet en chance.
Men pas pE med poselne. Det anbefales at bruge 2 poser, s3 man undg8r
at posen gBr i stikker p3 vej hen til containerne. Der er ogs8 opstillet
containere i p-garden ved cykelstativerne.

> Belysning pt udearealerne.
Svend fortalte, at der har vaeret henvendelse fra beboere om at
belysningen bag boldbanen var generende, da lamperne lyste direkte ind i

lejlighederne. Bestyrelsen har overvejet nye lavere lamper, men det er en
forholdsvis dyr losning. I stedet har vi valgt - forelobigt som forsgg -
simpelthen at slukke de pSgaldende lamper. Det ser ud til at fungere
godt, Ingen er generet af lamperne, og ingen savner dem tilsyneladende'
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Orientering om Lejerbo Kobenhavns (LBK) udmelding af
administration^sselskabet Lejerbo ( LBb).
Jan fortalte om arsagerne til at LBK har udmeldt sig af LBD. Herunder en
reekke kuldsejlede byggesager og udbredt manglende tillid til, at LBD er
den rette administrator i fremtiden. Udmeldingen har virkning fra
1.7.2018. Der er tsette forhandlinger med en ny administrator _ Bovest _
og alt forventes at vare pE plads til tiden.
Der vil for de fleste ikke vere markbare andringer iforbindelse med
skiftet af administrator. Administrationsbidraget vil pe kolt sigt ikke
endres, men forventes p3 lidt lengere sigt ai kunne blive mi-ndre.
Der kan lases meget mere om dette pe LBKS hjemmeside
htto : //orq I 0 1.leierbo.dk1

f1
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Diriqenten satte herefter beretninqen til debat:

Under den efterfolgende debat blev der stillet sporgsm8l og givet
svar pd blandt andet folgende:

) Om belysningen blev der efterspurgt en losning med lav
belysning. Svaret var at man nu ville se konsekvenserne af
det igangsatte forsag f6r man gjorde yderligere.

) Der blev spurgt ind til om udmeldelsen af LBD ville have
konsekvenser for IT systemet. Svaret var ja, men forventelig i
positiv retning, idet den nye administrators IT lgsning er en
gennemprovet losning ien rakke administrationsselska ber og
at det hermed forh8benflig snart vil vare slut med blandt
andet de mange fej I iafdelingsregnskaberne.

) Der blev efterlyst mere information om hojva ndssikring.
Svaret er at der ikke er s3 mange oplysninger. Det er
vanskeligt at sikre vores afdeling isoleret set, hvorfor det
fornuftigste nok vil vEre^ at afuente kommunens endelige plan
for en sikring af byen, sSledes som det ogsS fremgik ai
beretningen.

> En beboer spurgte om der var '.|oft over belastningen,, pE
broen. Svaret er, at det er der ikke. Begrensningen er
(desverre) ophevet efter at broen er renoveret.

) Der blev efterlyst oplysninger ,,Streetfood,,. Ingen i
bestyrelsen har oplysninger ud over det, der ei fremme i
pressen.

) Det samme som ovenfor gelder et sporgsmSl om, hvad der
skal ske med bygningen som Miljostyrelsen nu er fraflyttet.

,rW
lri,
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F Endeligt blev der stillet sporgsm8l om administrationen af
ordningen med p-tilladelsen efter at det sidste 3r blev
besluttet, at der kun mB udstedes 1 parkeringstilladelse per
lejem8l. Svaret er, at p-ordningen administreres pE vanlig vis
ved at p-tilladelse udstedes mod fremvisning af bilens
reg istreringsattest og lejekontrakt p3 le;em8let. Herefter er
det let at kontrollere, at der kun udsteds en p-tilladelse per
lejemSl. Nogle starkt insinuerende bemerkninger om
bestyrelsens mulige skjulte dagsordener blev imodeg8et.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3: Godkendelse af afdelingens regnskab (2OL612O17).

Formanden gennemgik det fra regnskabsafdelingen udsendte
Srsregnskab, der i henhold til geldende praksis var sammenskrevet
med s8vel det geldende budget som med budgetforslaget for det
kommende budget8r 2AB/2O19.

Regnskabet udviste et overskud pB ca. 197 tkr., der benyttes til
afskrivning af poster p3 u nderfinansierede aktiviteter.

Regnskabets ovrige poster blev gennemgSet med fokus p3 de
steder, hvor der var endringer eller afvigelser.

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

Afdelingsmodet tog herefter regnskabet til efterretning.

4i Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende
Ar (2o18l2o19).

Der blev lagt vagt p3, at budgettet balancerer med en
lejeforhojelse p3 o,gsvo for familieboligerne og med 089o/o for
ungdomsboligerne - alts8 igen i3r kun minimale huslejestig ninger.

lEndringerne ibudgettet og begrundelserne herfor blev gennemg8et
og kort debatteret.

Afdelingsmodet godkendte herefter enstemmigt det forelagte budget
for 2OL8/2OI9
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5: Indkomne forslag:

Der var til afdelingsmodet ikke indkommet forslag til behandling.

6: Valg af formand.

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

lan Hyttel blev herefter valgt til formand med applaus.

7t Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

Sanne Nielsen og Karen Vistesen var begge pB valg efter tur og
tilkendegav, at de begge gnskede at genopstille.
Der var ingen modkandidater.
Begge kandidater blev herefter valg med applaus for en ny 2 Srig
periode.

8: valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Svend Andersen og Kirstine Krefeld var begge pB valg og
tilkendegav, at de begge onskede at genopstille.
Der var ingen modkandidater.
Begge kandidater blev herefter valg med applaus for en ny 1 Srig
periode.

8: Eventuelt.

Der blev af beboere kommenteret p3 fglgende:

> Der blev spurgt om vaskeriet var udliciteret. Svaret er'!a".
> Der blev spurgt om der var hold i, at staten skulle overtage de 16n

realkreditinstitutionerne hidtil har ydet i forbindelse med nybyggeri og
renoveringer i den almene sektor. Svaret er at den almene sektor ikke
finder det er nogen god id6, og at man derfor arbejder med alternative
losningsmodeller for en billigere finansiering - f.eks at Staten garanterer
realkreditlenene, hvilket vil kunne give bedre Ienebetingelser (lavere rente
og gebyrer).

> Der blev spurgt om man kunne fE tilladelse til at lukke altaner. Svaret var,
at det ikke var en sag bestyrelsen arbejdede med.

> Da der ikke var flere emner afsluttede dirigenten modet.

Formanden takkede dirigenten for god modeledelse og takkede de
fremmodte for god ro og orden.
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Modet afsluttet kl. 21.05

Referat udarbejdet d. 3.januar 2018.
Jan Hyttel

Kirsten Bjorton, dirigent
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