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Afclelingsbestyrelsen
Afdeling 218-0

Referat af afdelingsm0det
Onsdag d.24. november 2O15 kl.19.OO

i falleslokalerne Strandgade 63.

Representanter fra 31 lejemtl svarende til 18,7olo af de
stemmeberettigede lejem6l var fremmodt.
Formanden bod velkommen og presenterede bestyrelsens medlemmer
og suppleanter for forsamlingen.

1: Valg af ordstyrer og referent.

Kirsten Bogh 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 mSde var
rettidigt udsendt og indeholdt den vedtegtsbestemte dagsorden.
Der var fra de fremmodte ingen indvendinger mod afdelingsmodets
lovlige indvarsling.

2: Fremlaggelse af beretning for perioden siden sidste
afdelingsmode.

Der var ikke udsendt en skriftlig beretning forud for modet. I stedet
forelagde formanden sammen med medlemmer af
afdelingsbestyrelsen beretning p3 baggrund af en Power Point
prasentation.

De enkelte punkter og diskussionen heraf refereres her kort:

Karen Vistesen berettede om endringerne omkring plenerne,
voldene og arealet omkring legepladsen. hvor der er lagt nyt
rullegres. De gamle volde er retableret med ny jord og ny
beplantning best8ende af roser og hortensia, der gror op af en
tr8dhegn samt treer i form af ildlon - alts8 en varierende
beplantning b8de i farver og hajde, der i lgbet af et par 6r vil blive
rigtig flot. Der er ogsS etableret en trakant mod selve legepladsen,
der skal forhindre jordskred mod sandkasse og legeplads. Kanten er
lavet st man kan sidde pE den.
Karen fortalte videre, at der er lagt nyt asfalt pE kajomr6derne, og
at der til for8ret vil blive lagt en lys og venlig grusbelegning - ikke
lost grus men en fast belegning 'Vegecol".
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Om Legepladsen berettede formanden, at der nu er lavet en
udvidelse af sandkassearealet, at der er opsat en ny fuglerede
gynge og en trampolin. Der er lavet nyt faldunderlag omkring de
nye ting og ogsS omkring de eksisterende gynger.
Til forSret vil det nye boldbur blive opsat, og der vil blive lagt nyt
asfalt p3 de resterende arealer,
Boldburet bliver med kunstgres i bund og med et nettag til at
forhindre vildfarende bolde.

Formanden berettede videre om sagen omkring de rustne
opgangsdore, hvor der i lang tid har veret forhandlet med
leverandoren om en losning. Desverre uden held hidtil, hvorfor der
nu tages skridt til en voldgiftsag.

Lasse Soager foftalte om de opsatte hegn og l6ger - om
beveggrunden for opsettelsen og om at der nu er langt ferre
cykler pE omr8det og kun ganske fE tager deres hund med ind.

Lasse foftalte videre om planerne i P-g€rden, hvor der snarest
plantes nye treer og laves ny opstregning af P-pladserne. Han
oplyste ogs5, at der er lavet aftale med et nyt parkeringsselskab, da
vores gamle GreenPark er fusioneret med ParkZone, der nu bliver
det viderefgfte selskab.

Herefter fortalte Sanne Nielsen om successen med hojbedet, hvor
der hvert 3r plantes nye krydderufter efter rSdgivning fra den
samme konsulent, som NOMA bruger. Finere kan det ikke blive og
rigtig mange beboere bruger da ogs6 bedet flittigt. Man vil i det nye
3r forsoge at organisere pasningen af bedet lidt bedre, da det lige
nu hviler pE tidt for fE personer. Vil du vere med kontakt da venligst
Sanne,

Herefter gennemgik lohn Laursen hjemmesiden, hvor en lang rekke
oplysninger om "livet i afdelingen" ligger til fri disposition. Blandt
andet husorden, hSndverkerliste, hvis noget 96r galt og meget
meget mere.

Formanden fortalte om arbejdet med broen over Wilders kanal, der i

den grad var blevet forsinket p6 grund af et ikke alt for
velorganiseret entreprenorselskab. Der har ogsS veret problemer
med Kobenhavns kommune, der lagde ud med et p8bud efter
privatvejloven og samtidigt afgav et lofte om bagefter at ville
overtage broen. Det lofte er nu blevet til, at man foftsat gerne vil
overtage broen, men nu kun mod en betaling fra
grundejerforeningerne pE kr. 850,000.
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En lidt bizar situation fordi det vist ikke er helt gengs politik at
forere noget v€k mod samtidig betaling til modtageren, og iser
fordi privatvejsloven ikke hjemler mulighed for gavegiverens
betaling. Vi f8r se, hvordan den sag ender.
Formanden berettede videre om forhandlingerne med HOFOR om
overtagelse af kloak og vandledninger. OgsS en sag med mange
komplikationer, men forhSbentlig lykkes det for eller siden.

Endelig opfordrede formanden alle til at lese det eksemplar af
husordenen, der for ikke lenge siden var omdelt i samtlige
postkasser. Ikke alle (dog kun et f8tal) tager sig af de felles
vedtagne bestemmelser. Alle opfordres til at overholde husordenen,
der jo trods alt er et set felles spilleregler.

Endelig godkendte afdelingsmodet, at Ulla Bo Skovart udpeges til at
representere afdelingen i HavneForum Kobenhavn, der er en
interesseorganisation for klubber, foreninger, bolverksejere og
erhvervsvirksomheder med maritime interesser i Kobenhavns Havn.

Diriqenten satte herefter beretningen til debat:

En beboer foreslog, at der p3 afdelingens hjemmeside blev lagt en
link til den fellesspisning, der er igangsat af en rakke beboere. Der
er god tilslutning til fellespisningerne, men der mE gerne komme
flere,

Andre beboere foreslog, at der oprettes en facebook side med
mulighed for debat beboere imellem.
Til dette forslag oplyste formanden, at det jo er en mulighed og at
det st8r enhver frit for, men at hverken han eller - s3 vidt vides -
andre bestyrelsesmedlemmer har lyst til at p€tage sig "vertskabet"
for en s8dan side. Tidligere erfaringer med et debatmodul pE
hjemmesiden var heller ikke for gode.

Det blev foreslSet at lave pile med angivelse af kgrselsretningen pE
ned/opkorsel p3 ramperne til P-93rden.

Der efterlyses en plads til motorcykelparkering, ligesom der m8ske
engang vil vere behov for en eller flere ladestationer til elbiler.
Omkring det sidste forslag blev der henvist til en bestyrelsesdebat,
hvorunder forslaget blev udskudt bl.a. med henvisning til at det nok
mere er en kommunal opgave at etablere sSdanne pladser pE
gaden, s3 alle elbilsejere kan nyde godt at ladestationerne.
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Endelig blev der spurgt ind til storrelsen af det kommende boldbur.
Denne sag er dog afsluttet. Boldbanen er bestilt og som tidligere
anfoft vil den blive opfafti for8ret 2016.

God kendelse af afdel in gens regnska b (2014 / 20 15).

Formanden gennemgik det fra regnskabsafdelingen udsendte
8rsregnskab, der i henhold til geldende praksis var sammenskrevet
med s8vel det geldende budget som med budgetforslaget for det
kommende budget8r 2Ot5/2016.

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

Regnskabet udviste et overskud p5 t.625.006,- kr.
Overskuddet stammer i lighed med sidste 8rs overskud fortrinsvis
fra regulering af tidligere hensaettelser til betaling af
rentesikringsordning. Der er i 3r foretaget vasentlige justeringer, da
sidste €rs forventninger ikke helt kom til at holde stik. Problemet er
dog l@st ved tilbagef@rsel af ekstraordinere afdrag pE et
forbedringslSn, der ellers fgrst skal tilbagebetales med pEbegyndelse
i2031.

Arets overskud bruges til betaling af dele af arbejdet p3 udeareal og
kajstrekninger.

Regnskabets og budgettets ovrige poster blev gennemgSet under 6t
med fokus p3 de steder, hvor der var endringer eller afuigelser.

Afdelingsmodet tog herefter regnskabet til efterretning.

4t Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende
tr (2oL6/2ot7).

Der blev lagt vegt p3, at budgettet balancerer med en
lejeforhojelse pE 0,0% for samtlige boligtyper - alts8 ingen
huslejestigninger i det kommende 3r p3 grund af driften af
ejendommen.

lEndringerne i budgettet og begrundelserne
og kort debatteret.
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Afdelingsmodet godkendte herefter med alle stemmer det forelagte
budget for 20L6/20t7.

5: Indkomne forslag:

Der er fra en beboer modtaget 2 forslag om endring af lSgerne ved
hegnet til kajarealet.

5.1 Indgangspartierne til kaj og bebyggelse endres s8ledes, at
de nuvarende sm8 lager tages ned og der i stedet sattes
blomsterkasser op pE tvers ca. 1 m inde, samt at det
overste forbudsskilt (med udrEbstegnet) tages ned og
erstattes med et positiv-skilt, der starter med hvad man
m3, meget gerne med en glad smily. Skiltene nedenunder,
med, hvad man ikke mE bevares. Det ovrige hegn og de
store lSger bevares ogs8.

5.1 Subsidiert, hvis forslag f . ikke vedtages:
Det overste skilt p3 hegnet ved indgangspartiet med
udrEbstegnet erstattes af et skilt med en glad smily, der
forteller hvad man mE pB omr6Oet. Skiltene nedenunder,
der forteller, hvad man ikke mE bevares.

Forslagsstilleren Simon V. Nielsen begrundede sit forslag, der
herefter blev sat under debat.

Efter en livlig debat hvor argumenter for og imod blev
udvekslet, satte dirigenten forslagene under afstemning - 6t af
gangen.

For forslag 1. stemte 16 for og 36 imod.
For forslag 2. stemte 11 for og 38 imod.

Begge forslag blev s8ledes forkastet.

6: Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

Sanne Nielsen og Karen Vistesen var begge p3 valg efter tur og
tilkendegav, at de begge onskede at genopstille.
Der var ingen modkandidater.
Kandidaterne presenterede sig kort.
Begge kandidater blev herefter valg med applaus for en ny 2 Srig
periode.
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8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,

Charlotte Breum og Lasse Soager havde begge tilkendegivet at ville
genopstille.
Kandidaterne presenterede kort sig selv.
Ikke flere onskede opstilling, hvorefter begge blev genvalgt med
applaus for en ny 1 6rig periode.

8: Eventuelt.

Det blev pSpeget at nogle af p-pladserne var temmelig v8de i
regnvejr og trengte til en opretning, n6r ny asfalt skal legges,
sSledes man ikke skal st8 ud af bilen midt i en vandpyt.

Modet afsluttet kl. 21.50

Referat udarbejdet d. 27. december 2015.
Jan Hyttel

&r"et)
Kirsten Bggh, dirigent Jan H
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