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Afdeling 64, Gandrup 
 
Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2019, kl. 19,00 
 
I mødet deltog: 
 
Beboere 25 incl. afdelingsbestyrelsen. 
 
 
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Nils Vinther 
 
Fra administrationen: 
 Peter Andersen  
 Rikke Naur Dybdahl 
 
Ejendomsfunktionær: 
 Michael Andersen 
 
Stemmeudvalg: 
 Michael Andersen 
 Rikke Naur Dybdahl 
 
 
Ad pkt. 1 
 
Nils Vinther blev valgt som dirigent. 
 
 
Ad pkt. 2 
 
Afdelingens beretning. 
 
Karsten Høgh Jensen orienterede om: 
 

 Da Jytte Graversen flyttede pr. 15. juni trådte Lars Axelsen, som var suppleant ind i 
bestyrelsen. 

 Det har været et stille og roligt år, hvilket må være udtryk for det går godt. 
 Byggeriet af 24 nye boliger ved Søerne er afsluttet og vi håber at de bliver en del af 

afdeling 64 pr. 1. januar 2020. 
 Den 13. oktober blev der afholdt sammenkomst i på værestedet i anledning af 

boligselskabets 75-års jubilæum. En god dag med mad, musik og tale fra den 
forhenværende regnskabschef i Sundby-Hvorup Boligselskab  Svend Jensen. Desværre 
var der ingen videre af nøglekonkurrencen om et års husleje i Gandrup. 

 Der er skiftet vinduer på Blomstervangen. 
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 Forårsgennemgangen er udført. Fejl og mangler bliver udbedret inden for den 
nærmeste tid. 

 Afdelingsbestyrelsen var med på  Boligselskabets årlige besigtigelsestur, hvor vi var 
rundt og se boligselskabets boliger. Vi startede i Nørresundby og sluttede med de 
boliger som er kommet ved fusionen med Boligselskabet Østvendsyssel. 

 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. 

 Sluttelig lød en opfordring til at stemme ja til sammenlægningen med afdeling 74 (24 
boliger Ved Søerne) samt en tak for året, der er gået. 

 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Ad pkt. 3 
 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020 
 
Rikke Naur Dybdahl fremlagde budget for 2020 samt langtidsbudget. 
 
Budgettet resulterede i en lejeforhøjelse på kr. 17,00 pr. m2, svarende til 2,2 %. 
Ny m2 husleje er herefter kr. 803,00 (gennemsnitlig). 
 
 
Spørgsmål fra salen: 
 
Sp.: Kan vi ikke få et budget uden de 24 nye boliger. 
Sv.: Vi har valgt kun at medtage et samlet budget. Såfremt sammenlægningen ikke bliver 

vedtaget, vil lejestigningen blive den samme for afdeling 64. 
 
Sp.: Hvorfor bliver lejen ved med at stige hvert år? 
Sv.: Det gør den fordi omkostninger stiger. Vi har meget fokus på at holde omkostningerne 

nede, men en stor del af udgifterne har vi ikke indflydelse på. Offentlige udgifter har vi 
ingen indflydelse på og alle medarbejdere er ansat på overenskomster med relative store 
lønstigninger.  

 
Sp.: Hvorfor falder administrationsbidraget ikke når vi bliver flere boliger. 

   Sv.: Det har for 2020 ikke været muligt at fastholde administrationsbidraget nede på 3.250 kr.  
pr. lejemålsenhed. Der er således en moderat stigning på posten på 100 kr. til 3.350 kr. pr. 
lejemålsenhed. De administrative opgaver er stigende bl.a. øgede krav fra omverden 
herunder persondataforordningen, ny driftsbekendtgørelse, IT systemer og 
rapporteringskrav i øvrigt. Ligeledes kræver nybyggeri, renoveringer og ikke mindst 
arbejdet med gennemførsel af effektiviseringer administrative ressourcer. Vores 
administrationsbidrag ligger fortsat lavt i forhold til benchmark 
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Sp.: Det er ikke rimeligt vi skal være med til at betale renterne på lånene i de nye boliger. 
Sv.: Når der tale om almene boliger er det hele ydelsen, der med i regnskabet og ikke kun 

renten. Lejen på de nye boliger er fastsat ud fra ydelsen relateret til byggeriet. Da der er 
tale om støttede lån betales en reduceret ydelse (renter og afdrag) svarende til 3,08% af 
anskaffelsessummen. Ydelsen indgår i direkte i huslejen for de 24 boliger. 

 
Sp.: Hvordan kan vi vide vi ikke kommer til at betale omkostninger for de nye boliger,  når vi 

ikke har tallene særskilt? 
Sv.. Huslejen for de nye boliger er udregnet ud fra de omkostninger, der relaterer sig til disse 

boliger. Der er indsendt et huslejebudget til Aalborg Kommune for byggeriet, som viser at 
huslejen dækker omkostningerne. Vi har på ingen måde interesse i, at den nuværende 
afdeling, skal betale omkostninger for de nye boliger. 

 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
Ad. pkt. 4 
 
Forslag om:  

Sammenlægning af boligafdeling 64  ( 50 familieboliger, 2 ungdomsboliger  og 36 ældreboliger)  

med  boligafdelingen på Ved Søerne 2-48 ( 24 familieboliger) pr.01.01.2020. 

. 
a. Orientering. 

Rikke Naur Dybdahl orienterede om de 24 nye boliger på Ved Søerne og henviste til den 
omdelte folder dateret juni 2018. 
Folderen blev omdelt i juni 2018 til samtlige husstande i Gandrup. 
Der har været stor efterspørgsel på boligerne, så alle var udlejet og indflyttet ved 
færdigmelding henholdsvis  pr. 1. februar og pr. 1. august 2019. 

 
b. Beslutning. 

 

Forslaget blev vedtaget ved håndsopretning (en imod resten for).  

 
Ad. pkt. 5  
 
Indkomne forslag 
 
Ingen.  
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Ad. pkt. 6 
 
Valg af formand 

På valg er Karsten Høgh Jensen, Græsvangen 1. 

 

Valgt:  Karsten Høgh Jensen, Græsvangen 1 

 

Ad.pkt. 7 
 
Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
 
Forslag: Lars Axelsen, Mellemvang 21 
 Johnny Larsen, Mellemvang 17 
  
 
Valgt: Lars Axelsen, Mellemvang 21 
 Johnny Larsen, Mellemvang 17 
 
 
Ad pkt. 8 

Valg af 2 suppleanter 
 
Valgt: Merete Nygaard, Mellemvang 10  1. suppleant  

Dorte Hansen, Mellemvang 28  2. suppleant 
  
 
Ad. pkt. 9 
 
Eventuelt.  
 
Sp: Tagrender på Mellemvang hænger. Bliver der gjort noget ved det?. 
Sv.: Vi er opmærksom herpå. Det er en større sag, som vi vil indbringe for Byggeskadefonden. 
 
Sp.: Kan der ikke laves forbud mod fordring af fugle? De sviner. 
Sv.: Forholdet er reguleret i afdelingens husorden. Her fremgår det, at der må fodres på 

fuglebræt. 
 
Sp.: Vi har en ledig bolig på Blomstervangen. Kan den ikke lejes ud. 
Sv.: Der er tale om en anvisningsbolig som kommunen råder  over og dermed også betaler den 

tomgangslejen, der måtte være. 
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Sp.: Min dør er utæt. Mellemvang 10. 
Sv.: Vi kikker på det. 
 
Sp.: Græsplænerne ved de nye boliger er ujævne og fyldt med ukrudt. 
Sv.: Der er aftale om at hækplaner skal skiftes. Vi bringer oplysningen om plænerne videre 
 
Karsten Høgh Jensen afsluttede mødet. 
 
Mødet sluttede kl. 20.25. 
 
 
 
Ref. Rikke Naur Dybdahl 


