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Afclelingsbestyrelsen
Afdeling 218-0

Referat af afdeli ngsmodet
Onsdag d. 26. november 2Ot4 kl.19.OO
i falleslokalerne Strandgade 63.

Representanter af 37 lejem8l svarende til 22,3o/o af de
stemmeberettigede lejemSl var fremmodt.
Formanden bod velkommen og presenterede bestyrelsens medlemmer
og suppleanter for forsamlingen.

1:

Valg af ordstyrer og referent.
Formanden oplyste, at det i 5r ikke havde veret muligt at skaffe en
dirigent fra afdelingen og at man derfor havde spurgt Sus Led, der
bor i Lejerbos afdeling Gyldenrisparken. Sus havde sagtja til at
stille op. Sus har gennemg8et Lejerbos dirigent uddannelse.
Sus Led blev herefter valgt til dirigent og Jan Hyttel til referent.

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

2r,

Fremlaggelse af beretning for perioden siden sidste
afdelingsmOde.
Der var ikke udsendt en skriftlig beretning forud for modet. I stedet
forelagde formanden bestyrelsens beretning pE baggrund af en
Power Point pr€sentation.
De enkelte punkter og diskussionen heraf refereres her kod:

Altanprojektet er nu n€sten ferdigt. Der er bygget i alt 135 altaner
af i alt 155 mulige. Heraf er 11 type A altaner, 13 type B og 11 type
c.
11 lejem8l kan ikke f3 altan pE grund af beliggenhed.
Altanprojektet forventes fardigt d. 5.december, der er
afleveringsforretning d. 15.december.
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De sm8 keldervinduer i festlokalet, bestyrelseslokalet og i
ejendomskontoret er nu udskiftet med nye store vinduer, der giver
rummene et langt bedre lysindfald og mindre preg af "kelder".

Der er konstateret rust pE vores indgangsdore. Der er rejst en
reklamationssag overfor leverandoren. Sagen folges op p5 den
forest8ende 5 8rs gennemgang d. 12.december. Bestyrelsen har
sogt advokatbistand i denne sag.
Som det fremgSr af dagsordenen har der i 6rets lob veret arbejdet
med udearealerne, herunder leqeDladsen, Mere herom under
dagsordenens pkt.5, John Laursen fremlagde dette punkt under
beretningen.
Bestyrelsen har besluttet at opsette nye heqn og lSger ved
indgangene til omrSdet. Hegn laves af de nu nedtagne franske
altanvern. L8ger forsynes med en kraftig fjeder, sSledes de bliver
selvlukkende. Der settes nye og mere precise, men samtldigt
venlige skilte op om regler for passage. Lasse Soager fremlagde
denne del af beretningen.

grund af de for tiden meget vanskelige parkeringsforhold pE
stedet, som folge af fiernvarmearbejder i Strandgade, har
bestyrelsen besluttet midlertidigt at inddrage g€steparkeringer
samt at oge patruljeringen pE vores P-pladser.
PE

Der er en del problemer med vores vaskeri. Bestyrelsen har
arbejdet pE en losning og er kommet frem til et forslag om at
vaskeriet udliciteres. John Laursen fremlagde dette punkt, hvorom
der er et beslutningsforslag under dagsordenens pkt. 5.

Kirsten Hogh Fogt fortalte om hojbedets succ6s.
Og endelig fortalte formanden om en kontrovers med b8delauget
vedr. en b8d, der var for stor i henhold til b8dlaugets egen vedtegt
og aftalen med afdelingen. Problemet er nu blevet lost.
Fra diskussionen af beretningen kan fOlgende refereres:
Der var applaus vedr. beslutningen af de nye hegn og l8ger. Der
blev stillet forslag om at der indfeldes/males cykelforbudspiktogram i asfalten foran indgangen ved blok 1 -eventuelt med
opfordring til i stedet af cykle i Strandgade.
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Der blev spurgt til asfaltering foran blok 1 og det blev oplyst at
slutasfaltering vil finde sted sE snart altanarbejdet er fardigt.
Der var forskellige spOrgsm8l omkring detaljer vedrorende
altanerne. Alle blev besvaret.

Omkring planerne om pergola i parkeringsgSrden blev det foresltet,
at man overveje et mosbelagt tag for at gare gSrden mere gron.
Der var mange kommentarer omkring legepladsen og specielt en
eventuel nedleggelse af boldbanen. En pSpegede, at det tidligere pE
et afdelingsmode var besluttet at boldbanen kun kunne nedlegges,
s8fremt der er opfort en anden boldbane i nerheden af Strandgade.

Det blev i den forbindelse oplyst, at der er nedsat et udeareal
udvalg og at dette er Sbent for deltagelse af alle, der har lyst til at

vere med.

Det blev foreslSet at lave arrangementer med born omkring
hojbedet.
Beretning blev herefter godkendt med applaus.

3:

Godkendelse af afdelingens regnskab (2013/2OL4).
Formanden gennemgik det fra regnskabsafdelingen udsendte
€rsregnskab, der i henhold til geldende praksis var sammenskrevet
med stvel det galdende budget som med budgetforslaget for det
kommende budgetSr 2OI4/20L5.
Regnskabet er, efter de geldende regler, godkendt af
afdelingsbestyrelsen og blev derfor alene fremlagt afdelingsmOdet til
orientering.
Regnskabet udviste et overskud pE +.383.593,- kr.
Overskuddet stammer fortrinsvis fra hensettelser (ca. 3,6 mill. kr)
til rentesikringsordning, der alligevel ikke skal indbetales. Herudover
er der pB selve driftsbudgettet opn8et besparelser p3 de resterende
ca. 0.7 mill. kr.
Arets overskud er blevet anvendt til ekstraordinert at nedskrive
underfinansiering af tidligere optagne renoverings- og
vedligeholdelseslSn, herunder fortrinsvis 13n fra boligorganisationens - ^
dispositionsfond. Det drejer sig om l8n anvendt i forbindelse
\\|f,
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Regnskabets og budgettets Ovrige poster blev gennemg8et under 6t
med fokus p6 de steder, hvor der var andringer eller afvigelser.

Afdelingsm0det tog herefter regnskabet til efterretning.

4=

Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende
€r (2O1sl2016).
Der blev lagt vegt p3, at budgettet balancerer med en
lejeforh@jelse pE 0,Oolo for samtlige boligtyper - alts6 ingen
huslejestigninger i det kommende 3r pE grund af driften af
ejendommen.

lEndringerne i budgettet og begrundelserne herfor blev gennemg8et
og koft debatteret.
Afdelingsmodet godkendte herefter med alle stemmer det forelagte
budget for 2QI5/201.6.

5:

Indkomne forslag:

5.1

Bestyrelsen foreslSr, at der sker andring i afdelingens
rB d e rets beste m m e I se r ved ro re n d e kg kke n u d s kift n i n g - j
bilag 1)

vf

lEndringerne blev gennemg8et med udgangspunkt i bilaget.
Der blev stillet enkelte sporgsmSl, hvorefter forslaget blev
vedtaget med overveldende majoritet.

5.2

Bestyrelsen foreslSr, at der sker andring i afdelingens
rAderetsbestemmelser vedrorende fornyelser af badeverelser
jt. bitag 2)

lEndringerne blev gennemg8et med udgangspunkt i bilaget.
Der var som udgangspunkt tale om tilsvarende endringer,
som iforslaget under pkt, 5.1, men blot for badeverelser i
stedet for kokkener.
Der blev stillet enkelte sporgsm8l, hvorefter forslaget blev
vedtaget med overvaldende majoritet.

5,3

Bestyrelsen foreslSr, at der sker endring af afdelingens
vedligeholdelsesreglement - jvf bilag 3)
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lEndringerne blev gennemgEet med udgangspunkt i bilaget.
Der blev stillet enkelte sporgsmSl, hvorefter forslaget blev
vedtaget med overvaldende majoritet.
5.4

Bestyrelsen foreslSr, at der sker andring i afdelingens
husorden - jvf vedlagte bilag 4).
Forslaget blev gennemgSet. Der var foftrinsvis tale om mindre
endringer, blandt andet som folge af, at det nu ikke mere er
tilladt at ejendomskontoret lSner borehammere ud. Herudover
er der sket en precisering af, at det enkelte lejemSls ansvar
gelder for hele husstanden og husstandens gester.
Et forslag om at perioden for tilladt julelys p3 altanerne blev
afvist af dirigenten, da der pE modet ikke kunne stilles forslag
ud over de skriftligt fremsatte.

Forslaget blev herefter vedtaget med overveldende flertal.
5.5

Bestyrelsen foreslSr, at afdelingsmadet godkender, at der
anvendes ca. 7,7 mio.kr. (tilbagebetalt rentesikring i
indevarende regnskabsSr pA 533.000 kr. - samt 600.000 kr.
af den afsatte buffer p3 konto 102 i budgetSr 2014/15) tii bl.a
forbedringer af afdelingens udearealer, herunder omlagning
af legeplads til sm1bornslegeplads, etablering af mulig pergola
i p-g1rden, andringer/ forskonnelse af kajomr1dernel mv.
Endelig beslutning om midlernes anvendelse traffes pB de
Sbne bestyrelsesmader. Disse udgifter konteres pA konto 115 i
reg nskabsS ret 20 14/ 1 5.
Forslaget blev diskuteret og herefter vedtaget med stort
fleftal, idet det dog bemaerkes at sporgsm6let om legepladsen
bearbejdes videre i et udvalg forud for endelig beslutning i
bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder snarest kommissorium for
udvalget. Beboere, der er interesserede i at deltage i
udvalgets arbejde, kan tilslutte sig udvalget ved henvendelse
til bestyrelsen.

5.6

Bestyrelsen foreslSr, at der indg\s aftale med firmaet Nortec
om at installere og drive et nyt vaskeri. Bestyrelsen
bemyndiges af afdelingsmadet til i samarbejde med

forvaltningen (varmemesteren) at indgl og afslutte
forhandling om de narmere okonomiske og praktiske rammer
for vaskeriet.
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Forslaget blev diskuteret og herefter vedtaget med
overveldende flertal,

5.7

Der er indkommet forslag fra en beboer om, at der fremover
skal kunne holdes hund i afdelingen. Bestyrelsen foreslSr i den
anledning, at forslaget i lighed med tidligere procedurer
afg4res ved urafstemning blandt alle afdelingens beboere.
Bestyrelsen arrangerer urafstemningen inden udlabet af 1.
kvartal 2015.
Forslaget blev modtaget med nogen irritation af de
fremmodte, der mente forslaget tidligere flere gange har
veret til afstemning med negativt udfald. Det blev efter
diskussion vedtaget at sende forslaget til urafstemning jvf.
Bestyrelsens forslag.

5.8

Der er indkommet forslag fra en beboer om, at lSgerne til
affaldsskakterne tetnes for at undg? lugtgener.
Det blev vedtaget, at varmemester gennemg6r
affaldsskaktene (lugerne) og at nye gummeringe isettes, der
hvor det er ngdvendigt.

6.

Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
Jan Hyttel blev genvalgt med applaus.
Der var ingen modkandidater.

7=

Valg af 2 medlemmer

til bestyrelsen.

John Laursen og Kirsten H@gh Fogt var begge pE valg efter tur og
tilkendegav, at de begge gnskede at genopstille.
Desuden stillede Asger Anderskov, Jeppe Christoffersen op.
Kandidaterne presenterede sig kort.
Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning. Resultatet blev at
John fik 34 stemmer, Kirsten 33, Jeppe 28 og Asger 24.
De 2 forstnevnte er herefter valgt for en 2 Srig periode.
Kirsten opfordrede de ikke valgte til at komme til bestyrelsens
moder, der jo er Sbne for alle beboere i ejendommen. Det er en god
m8de at begynde et bestyrelsesengagement p3. oet var s6dan hun
selv havde gjort.

8:

Valg af 2 suppleanter

til bestyrelsen.

BEde Charlotte Breum og Lasse Soager havde tilkendegivet at ville
genopstille.
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Ikke flere gnskede opstilling, hvorefter begge blev genvalgt med
applaus for en ny 1 Srig periode.

8:

Eventuelt.
Intet at referere

Modet afsluttet kl. 21.30
Referat udarbejdet d. 18. december 2014.

lan Hyttel

Sus Led, dirigent
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