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Referat af afdelingsm adet
Tirsdag d.29. november 2OL1 kl.lg.OO

i falleslokalerne Strandgade 63.

26 representanter fra 22lejem8l svarende til 13,5olo af de
stemmeberettige lejemSl var fremmodt.
Formanden bgd velkommen og presenterede bestyrelsens medlemmer
og suppleanter for forsamlingen.

1: Valg af ordstyrer og referent.

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

Dirigenten konstaterede herefter, at indkaldelse til afdelingsmOdet
var sket rettidigt, og at endelig dagsorden p3 samme m8de var
rettidigt udsendt og indeholdt den vedtagtsbestemte dagsorden.
Der var fra de fremmodte ingen indvendinger mod afdelingsmodets
lovlige indvarsling.

2z Fremleggelse af beretning for perioden siden sidste
afdelingsmOde.

Der var i 3r ikke udsendt en skriftlig beretning forud for modet. I
stedet forelagde formanden bestyrelsens beretning p3 baggrund af
en Power Point presentation - vedlagt dette referat som en pdf fil.

De enkelte punkter og diskussionen heraf refereres her kort:

A) Vandskade / skotrender.

Formanden fortalte her om vandskaderne for8rsaget af
sommerens kraftige vandskyl og de mange skader, der er sket i

forbindelse med regnvejret. 2 familier har veret genhuset, en
rekke andre familier har m8ttet doje med hSndverkere i kortere
eller lengere tid, men alle vandskadede lejemSl undtaget nogle
fB i Otot< 2 er repareret og afleveret. De sidste lejemSl
ferdiggares i begyndelsen af det nye 3r, idet der er indgEet
aftale med de berorte beboere om ikke at skulle belastes med
h8ndverkere til jul og nyt8r. Ligeledes er der enkelte
mangellister, der venter p3 endelig afklaring.

Arbejdet med udbedring af skotrender er ferdiggjort. Der er lagt
nye skotrender overalt. Beskadigede trekonstruktioner og
tagsten er udskiftet, og der er etableret "udspyr" pB tagrender.
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Kloak- og drensystem er gennemgSet ved video-undersogelse.
De forel@bige undersogelser viser ikke alarmerende forhold, men
visse mindre arbejder m3 settes i gang i det nye 3r.

Samlet set har vores tage gennemg8et en hovedreparation og
ofremstdr nu i fin stand.

I forbindelse med dette punkt var der specielt fra nogle af de
vandskadeberorte familier en del kommentarer omkring de
konkrete forhold i de enkelte lejligheder.
Her skal alene refereres af flere efterspurgte adgang til slut-
rapporterne fra rSdgiver, sEledes at man kan fole sig sikker p3 at
al skimmelsvamp er behandlet. Det er efter afdelingsmgdet
meddelt fra rldgiver, at samtlige slutrapporter efter afslutning af
arbejdet med de sidste lejemSl - dvs. antageligt i februar 2012 -
lagges i en mappe pA varmemesterkontoret. Her kan interesse-
rede sE hente en kopi af slutrapporten for den enkeltes lejlighed.

Lejerbo Kgbenhavns bestyrelse har truffet principbeslutning om,
at vores afdeling skal have stotte fra dispositionsfonden, sSledes
at s8vel afdelingen som helhed som de enkelte berorte beboere
ikke stilles dSrligere, end hvis der havde veret
forsikringsdekning af vandskaderne. Ligeledes oplyste
formanden, at Landsbyggefonden er ansogt om stgtte til
genopretning af skotrenderne, der m3 betegnes som en
byggeskadesag, idet skotrenderne tilsyneladende er
fejlkonstruerede allerede ved byggeriets pEbegyndelse.

En beboer spurgte, offi ikke afdelingsformanden havde
habilitetsproblemer, da han jo ogs8 er formand for Lejerbo
Kgben havns bestyrelse (orga n isationsbestyrelse). Forma nde n
oplyste, at han ikke deltog i beslutninger omkring "egen afdeling"
og at dette var gengs procedure i forbindelse med arbejdet i

o rga n isationsbestyrelsen.

Andre beboere p8pegede, at der var problemer med at fB kontakt
med - og i nogle tilfelde at kommunikere med b8de Lejerbos
driftschef og til tider ogs8 forvaltningskonsulenten. Formanden
oplyste, at man efter en rekke forsag pE at fE kontakt til de
pSgeldende, var velkommen til at maile til ham, eSde
mailadresse og telefonnummer stSr pE hjemmesiden
www. hvidesnit.dk

B) R8deret - Nye K@kkener og Badeverelser,
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Der er i 20t1 opsat 19 nye kokkener hos "gamle" beboere og 5
nye kokkener i flyttelejligheder. Yderligere 2 er p3 vei. Et mindre
antal badeverelser er p3 vej.

R8deretten har alts8 vist sin berettigelse og bruges overraskende
flittigt.

C) Udearealerne og nye skilte p3 omrSdet.

Hojbedet er en stor succes og rigtig mange beboere legger vejen
forbi med en lille saks og pose til krydderurterne.

Der kommer snarligt nye og mere kommunikationsvenlige skilte
p3 omr8det. HBbet er at besogene kan forstS, at de er pB privat
omr8de og skalfalge enkle regler om ikke at cykle og ikke at
medbringe hunde - og s3 i ovrigt at opfore sig ordentlig, som
man jo g@r, nlr man er gest,

D) Vi har fSet nye TV kabler og anleg, der gar det muligt individuelt
at velge TV pakke. Forhandlinger med YouSee har imidlertid vist,
at det kan vere en dyr affere for dem der gerne vil fastholde
den store pakke, som vi har nu. Den stiger nemlig i pris, hvis vi
endrer vores kollektive aftale. SporgsmSlet er derefter, om vi vil
det p3 bekostning af at formentligt et mindre antal beboere vil
velge grund- eller mellempakken.

Efter en del diskussion besluttede afdelingsmOdet, at bestyrelsen
bor nedsette et nyt TV udvalg, der ser pE sagen igen. Dorte fra
nr. 45 samt Henrik (bestyrelsessuppleant) meldte sig til TV
udvalget.

Se i ovrigt bemerkningerne under referatets pkt. 3 - nedenfor.

E) El-mElere

Problemet med el-mSlere har desverre ikke helt vist sig
overstSet med sidste 3rs holmgang med forbrugsafdelingen.
Dette 8rs problemer er, at Brunata desvarre ikke har f8et
registreret alle gamle og nye el-m3lere, hvilket har resulteret i

helt groteske mSleraflesninger til nogle beboere. Problemet
skulle nu vere lost.
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F) Kroyers Plads.

Der bygges 20.000 m2 blandede lejligheder og erhverv p3
Kroyers Plads. Byggeriet forventes p8begyndt ultimo 2Ot2 og
sluttes ca. 1 3r efter.
Byggeriet vil naturligvis berore os pB flere m8der. I byggeperio-
den masser af stoj og efter ferdiggarelse aget trafik i

Strandgade. gSde Jan Hyttel og Rigmor Wintrop er med i en
folgegruppe, som bygherren NCC har nedsat i et forsag pB at fE
en god kommunikation med de kommende naboer. Man kan folge
med i byggeriets fremdrift pB hjemmesiden:
http://www. kroversplads. d k/

Efter korte bemerkninger om det nye byggeri, afsluttede
dirigenten debatten om bestyrelsens beretning, som herefter blev
godkendt med applaus.

3: Godkendelse af afdelingens regnskab (2010 /2OLl).

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 budgetZr 2072/ 20t3.

Regnskabet udviste et overskud pB tlZ.268 kr.
Arets overskud er blevet anvendt til ekstraordinert at nedskrive
tidligere optagne renoverings- og vedligeholdelseslSn.
Regnskabets og budgettets Ovrige poster blev gennemg8et under 6t
med fokus p3 de steder, hvor der var endringer eller afvigelser.

Der blev i forbindelse med antenneregnskabet spurgt til, hvad der
skete omkring en eventuel andring af den nuverende TV udbyder
aftale og hvorfor udgiften til TV er pE linie med YouSee's listepriser.
Det blev oplyst, at man har haft et udvalg til at se p3 mulighederne
for at velge en anden udbyder, men det vil i givet fald medfgre
vesentlige udgifter til endringer i tekniske installationer som f.eks.
fibernet i Strandgade. Bestyrelsen har derfor valgt at udskyde
sporgsmSlet med henblik p3, at de tr8dlose tjenester for s8vel TV
som for internet udvikles og implementeres.
For s3 vidt ang8r priserne for TV-pakker er det vigtigt at forstS, at
den pris vi betaler, ogsS inkluderer afdrag og renter p3 tidligere
optaget l3n til etablering af ny intern kabelfgring m.v.Se iOvrigt det
vedlagte Power Point med beretningens hovedpunkter. Vores rene
YoySee pris er vesentligt lavere en listepriserne - 287 kr. mod
409.- per januar 2012.
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Afdelingsmgdet godkendte herefter med alle stemmer det udsendte
regnskab for 20L0 /20LL.

Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende
tr (2o121zoLs).

Der blev lagt vegt p3, at budgettet balancerer med en
lejeforhojelse pA 2.32o/o for familieboligerne og 2,23o/o for
ungdomsboligerne, hvilket er i underkanten af stigningen i

nettoprisindekset.

,rEndringerne i budgettet og begrundelserne herfor blev gennemg8et
og debatteret.

Afdelingsmgdet godkendte herefter med alle stemmer det forelagte
budget for 20L2/20L3.

Indkomne forslag:

Fra Charlotte og Asger i nr. 39 var fremsendt et forslag om at
undersoge mulighederne for, at der etableres udvendige trapper fra
stuelejligheder til terren i visse af lejem8lene. Forslaget var
udsendt sammen med den endelige dagsorden.
Efter en del debat om emnet og om mulighederne besluttede
afdelingsmgdet at ogs8 mulighederne for at etablere altaner i

lejlighederne bar indg8 i undersogelsen.
Bestyrelsen underseger herefter snarest mulighederne for b8de
altaner og trapper fra stuelejlighederne. I undersogelsen indg8r
sSvel de byggetekniske forhold (herunder kommunal godkendelse)
samt arkitektoniske og finansielle forhold. Endeligt undersoges ogs8
mulighederne for, at altaner mv. kan finansieres over den kollektive
rSderet.

Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

Sanne Nielsen og Karen Vistesen blev begge genvalgt uden
modkandidater og med applaus. Begge for en periode af 2 3r.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Eivind Thuesen har onsket at udtrede som suppleant.
I stedet blev Kirsten HOeg Fogt nyvalgt og Henrik Koch Jorgensen
genvalgt - begge for en periode af 1 3r.

5:

7=

7=
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8: Eventuelt,

Flere beboere spurgte til konkrete vedligeholdelsesproblemer f.eks. om,
hvem der skal vedligeholde badekar og andre installationer i lejligheden.
Bestyrelsen lovede sammen med varmemester at fE udarbejdet en liste
over "hvem der har ansvaret for hvad" i forbindelse med almindelig
vedligeholdelse.

En beboer bad bestyrelsen om at vere mere konsekvent i forhold til
husordenens overholdelse i forbindelse med ting, der stilles pE opgange,
kelderskakte og pE Oe franske altaner.

En anden beboer roste juletreet i hojbedet, men bad om at selve foden
blev rettet op sE treet kunne st8 helt lodret.

Dirigenten afsluttede mgdet med at takke for god ro og orden
Formanden takkede dirigenten for vel udfort arbejde.

Mgdet afsluttet kl. 2t.45.

Referat udarbejdet d. 06. januar 2012.
Jan Hyttel

Kirsten Bogh, dirigent Jan fdeli[psformand
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