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Afdeling 64, Gandrup. 
 
Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2018, kl. 19,00. 
 
I mødet deltog: 
 
Beboere 23 incl. afdelingsbestyrelsen. 
 
 
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Nils Vinther 
 
Fra administrationen: 
 Vibeke Kristensen 
 Peter Andersen  
 Dorte Andersen 
 
Ejendomsmester og ejendomsfunktionær: 
 Fritz Christiansen 
 Michael Andersen 
 
Stemmeudvalg: 
 Fritz Christiansen 
 Peter Andersen 
 
 
Ad pkt. 1. 
 
Nils Vinther blev valgt som dirigent. 
 
 
Ad pkt. 2. 
 
Afdelingens beretning. 
 
Karsten Høgh Jensen orienterede om: 
 

 Det har været et godt år i afdelingen med mange fornyelser. 
 Vi har fået 10 nye boliger på Mellemvang. 
 Den 10. april 2018 var der spadestik til 24 nye boliger Ved Søerne. Her bygges i etaper 

og bliver udlejet 8 ad gangen. 
 Boligselskabet har hustandsomdelt en flot folder vedr. de nye boliger Ved Søerne. Et 

godt træk fra boligselskabet. Folderen er blevet godt modtaget i byen. 
 Der er skiftet vinduer på Blomstervangen. 
 Forårsgennemgangen er udført og håndværkerne er godt i gang med udføre arbejderne.  
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 Boligerne i afdelingen har nu også mulighed for at vælge Stofa som TV- og 
internetudbyder. 

 Den 13. oktober 2018 har boligselskabet 75 års jubilæum. På dagen bliver der et 
arrangement på Værestedet kl. 11-14. Der kommer en invitation til alle beboere. 

 Hvis I har billeder fra boligselskabets historie så tag kontakt til formanden eller Hilde 
Hansen på kontoret.  

 Tak for året, der er gået. 
 
Sp: Hvorfor udfører afdelingsbestyrelsen ikke mere opsøgende arbejde hos beboerne? For at 

høre om de har det godt og om de har ønsker/forslag. 
Sv.: Afdelingsbestyrelsen laver ikke opsøgende arbejde, men beboerne er altid velkomne til at 

kontakte afdelingsbestyerlsen. På boligselskabets hjemmeside kan alle se en ”Guide til 
beboervalgte”. Her er afdelingsbestyrelsens opgaver beskrevet. 

 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Ad pkt. 3. 
 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018. 
 
Rikke Naur Dybdahl fremlagde budget for 2018 samt langtidsbudget. 
 
Budgettet resulterede i en lejeforhøjelse på kr. 14,00 pr. m2, svarende til 2,2 %. 
Ny m2 husleje er herefter kr. 748,00 (gennemsnitlig). 
 
 
Spørgsmål fra salen: 
 
Sp.: Henlæggelse til tab. Hvad sker der hvis der er henlagt for meget/henlæggelserne ikke 

bruges? 
Sv.: Ved budgetlægning vurderes det hvert år om der fortsat er behov for henlæggelser på 

denne konto. Såfremt saldoen vurderes at være høj nok, vil den årlige henlæggelse blive 
reguleret. 

Sp.: Hvornår skiftes de næste vinduer på Blomstervangen?  
Sv.: Det tages hen ad vejen, når økonomien er til det. 
Sp.: Hvornår får vi nye døre på Mellemvang 2-24? 
Sv.: Vi arbejder hele tiden med drift og vedligeholdelsesplanerne – og forsøger at få økonomi til 

alle opgaver. Vi kan ikke oplyse en tidshorisont pt. 
 
  
Budgettet blev godkendt. 
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Ad. pkt. 4 
 
Indkomne forslag. 
 
Ingen. 
 
 
Ad. pkt. 5 
 
Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 
 
Forslag: Gitte Andreasen, Græsvangen 1 
 Lars Axelsen, Mellemvang 21 
 Annelise Hansen, Mellemvang 13 
 Nabil Khalil, Blomstervangen 9 
 
Valgt: Gitte Andreasen, Græsvangen 1 

Annelise Hansen, Mellemvang 13 

 
 
Ad pkt. 6 

Valg af 2 suppleanter.  
 
Valgt: Lars Axelsen, Mellemvang 21  1. suppleant  

Nabil Khalil, Blomstervangen 9  2. suppleant 
  
 
 
Ad. pkt. 8 
 
Eventuelt.  
 
Sp: Hvordan får vi kontakt til ejendomsfunktionær-afløseren i sommerferien? Telefonen var 

helt død. 
Sv.: Normalt vil ejendomsfunktionærens telefon være omstillet til ejendomsmesteren når der 

holdes ferie. Såfremt dette ikke sker, så ring til ejendomsmesteren, 
Sp.: Hvornår kommer de nye nummerskilte til Mellemvang 3-21? 
Sv.: Skiltene er bestilt og sættes op så snart vi modtager dem. 
Sp.: Nogle af boligerne i afdelingen har endnu ikke fået containere til sortering af affald. 

Hvornår får vi det? 
Sv.: Administrationen arbejder på at få antallet af containere på plads. Det skal ske i 

samarbejde med renovationsvæsenet. Vi har været i kontakt med renovationsvæsenet 
flere gange, men det er endnu ikke lykkes at få dem til at levere det korrekte antal. 
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Sp.: Kan Michael (ejendomsfunktionær) fortsat klare alt arbejdet alene? Der er tale om i alt 34 
nye/ekstra boliger. 

Sv.: Beboerne i de nye boliger skal selv holde have og hæk mv. Vi er desuden i gang med at 
implementere robotplæneklippere. 

 
Ønske fra beboerne at papcontainere flyttes til fællesområde. 
 
Stor ros til ejendomsfunktionær Michael Andersen for rigtig godt arbejde. 
 
Peter Andersen orienterede om at boligselskabet er giftfri, hvilket bl.a. betyder at vi ikke 
længere sprøjter mod myrer. 
 
Vibeke Kristensen oplyser, at boligselskabet arbejder meget med effektiviseringer og har stor 
fokus på at holde huslejen i ro, men det er ikke kun huslejen, som vi fokuserer på. Vi ser på hele 
boligudgiften, som også omfatter forbrug.  
 
Vi har lige lavet ny el-aftale gennem Proforsyning, som vi tilbyder vores ny-indflyttere. Det er 
vores opfattelse, at vi har fået en attraktiv aftale, som er billigere end den vi bruger i dag -  og 
samtidig er det bæredygtigt, da el-selskabet Vindstød, som stå bag, alene leverer vindenergi. 
Den nye aftale vil selvfølgelig også blive tilgængelig for nuværende beboere. Der vil inden 
længe komme information ud til jer herom, hvorefter det vil være muligt for jer, at skifte via 
vores hjemmeside, eller ved at aflevere en underskreven blanket. 
 
Det er lidt det samme vi gør med fiber/internetforbindelse. Her har/får vi 3 udbydere ind til alle 
vores boliger, hvilket gør, at der kommer en sund konkurrence på pris, ligesom I, som lejere selv 
kan vælge den løsning, der passer til jeres behov og ønsker. Noget vi kan takke 
organisationsbestyrelsen for. Bemærk det er et tilbud til jer, som er helt frivilligt. 
 
 
 
Karsten Høgh Jensen afsluttede mødet. 
 
Mødet sluttede kl. 20.35. 
 
 
 
Ref. Vibeke Kristensen 


