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Afdeling 64, Gandrup 
 
Referat fra afdelingsmødet den 18. august 2020, kl. 19,00 
 
 
I mødet deltog: 
 
Beboere 27 incl. afdelingsbestyrelsen. 
 
 
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Nils Vinther 
 
Fra administrationen: 
 Peter Andersen  
 Rikke Naur Dybdahl 
 
Ejendomsmester: 
 Kurt Johansen 
 
Stemmeudvalg: 
 Leo Brix 

Kurt Johansen 
 Rikke Naur Dybdahl 
  
 
 
Ad pkt. 1 
 
Nils Vinther blev valgt som dirigent. 
 
 
Ad pkt. 2 
 
Afdelingens beretning. 
 
Karsten Høgh Jensen orienterede om: 
 

 Boligerne på Ved Søerne er kommet ind i afdelingen pr. 1. januar 2020. Afdelingen 
består nu af 136 lejemål. 

 Det er kun få boliger, som ikke er lejet ud. Der er i alle tilfælde tale om ældreboliger, 
som kommunen råder over og betaler tomgangsleje for. Den manglende lejeindtægt 
belaster ikke afdelingen. 

 Generelt et stille år, hvor bestyrelsen så godt som ikke har haft henvendelser fra 
beboerne. 
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 Den årlige forårsgennemgang af bygninger og området er gennemført uden deltagelse 
af afdelingsbestyrelsen pga. Corona. 

 Der har ikke i årets løb været større arbejder eller andre udfordringer hvor bestyrelsen 
har været involveret. 

 Ved Søerne igangsættes opsætning af hegn, cykelly og molokker. Der afholdes snart 1-
årseftersyn – alle 24 husstande har meldt tilbage, hvilket er rigtig godt. 

 Vi har en udfordring med udgravning Ved Søerne nr. 24, som ligger ved 
Kommunen/Fjernvarmen. 

 Bestyrelsen ville have været rundt i afdelingen for at snakke med beboerne, men det er 
ikke blevet til noget pga. Corona. Det er ikke opgivet med udskudt. 

 Sluttelig lød en tak til Michael, som gør et godt stykke arbejde i afdelingen. Der er stor 
tilfredshed hos beboere og afdelingsbestyrelse. 

 
Spørgsmål fra salen: 
 
Sp.:   Er der nyt om placering af molokker og cykelskure? 
Sv.: Det skal afklares med kommunen. Det er vores ønske at få til plast/metal, pap/papir samt 

gals.  
Sp.:    Hvad skal der ske med vores vinduer (Mellemvang 10). 
SV.:   Teknisk afdeling kikke på det. 
 
Sp.:   Ejendomsfunktionærerne klipper fortsat græs nogen steder – er det muligt at få robotter? 
Sv.:    Ja -  det er planen. Robotklippere afventer at hække og hegn er etableret Ved Søerne. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Ad pkt. 3 
 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021 
 
Rikke Naur Dybdahl fremlagde budget for 2021 samt langtidsbudget. 
 
Budgettet resulterede i en lejeforhøjelse på kr. 17,00 pr. m2, svarende til gennemsnitlig stigning 
på 2,1 %. 
Ny m2 husleje udgør herefter kr. 819 (gennemsnitlig). 
 
 
Spørgsmål fra salen: 
 
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 Ligeledes skal vi sikre, at vi får lagt til side til fremtidig vedligeholdelse og 



 

3 
 

Side 3/5 

fornyelser, for at undgå store stigninger i fremtiden. Vi vil rigtig gerne holde lejen i ro og 
undgå store udsving i lejen.  

 
 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
Ad. pkt. 4 
 
 
Indkomne forslag 
 
Ingen.  
 
 
 
 
Ad.pkt. 5 
 
Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
 
Forslag: Poul-Erik Vinkler, Ved Søerne 22 
 Kurt Jakobsen, Ved Søerne 34 

Marete Nygaard, Mellemvang 10 
  
 
Valgt: Poul-Erik Vinkler, Ved Søerne 22 
 Kurt Jakobsen, Ved Søerne 34 
 
 
Ad pkt. 6 

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

Marianne Hansen, Ved Søerne 26  2. suppleant 
  
 
Ad. pkt. 7 
 
Eventuelt.  
 
Sp.: Har skrevet ind om at jeg ikke ønsker, mere have end vi har (Ved Søerne). 
Sv.: Der bliver taget kontakt til jer. Nogle ønsker mere have andre gør ikke. Vi er opmærksom 

herpå. 



 

4 
 

Side 4/5 

  
Sp.: Har boligselskabet en politik om hvor meget fælles udeareal der skal være i en afdeling? 
Sv.: Nej. 
 
Sp.: Har fået oplyst, at hegn kommer ved skurene, det ønsker jeg ikke (Ved Søerne). 
Sv.: Vi kender ikke detaljerne. Det skal afklares med Christian. 
 
Sp.: Vi har fået en fin brochure i forbindelse med vi lejede boligerne, nu virker det som om der 

ikke er styr på noget (Ved Søerne). 
Sv.:  Der har været ønsker fra beboerne bl.a. om større haver, som vi gerne vil efterkomme 

inden for den økonomi der er i byggesagen.  
 
Sp.: Vi har kun en skraldespand og afventer en mere. Container til haveaffald er taget fra os. 
Sv.: Det er renovationsvæsnet der er har fjernet container. I kan som beboer kontakte 

renovationsvæsnet om container til haveaffald på egen adresse. 
 
Sp.: Bøgehækkene er gået ud. Hvornår kommer der hegn? 
Sv.:  Der skulle gerne være kommet en orientering ud herom. Vi kan kun skifte/plante 
 hækplaner i efteråret. 
 
Sp.: Det store træ på hjørnet ved Mellemvang 10 ønskes studset. 
Sv.: Vi kikker på det.  
 
Sp.: Kan hæk fjernes som ved Kastanieparken. Der er dobbelt hæk, der må kunne spares en 
 klipning? 
Sv.: Vi kikker på det. 
 
Sp.. Skurene males og bliver flotte, men kan det passe, vi skal male selv, når det er udvendig 
 Vedligeholdelse (Ved Søerne)? 
Sv.: Vi er ved at få hentet en pris fra maler. 
 
Sp.: Vores carporte er kun blevet malet udvendig. Hvorfor er de ikke malet indvendigt? 
Sv.:  Der blev taget en beslutning om, at det kun var nødvendigt at male udvendigt. 
 
Sp.: Kan vi ikke fremadrettet få oplysning om hvilken opgave maleren har fået, så vi er  
 orienteret? 
Sv.: God ide. 
 
Sp.: Vi savner svar på mails til kontoret. 
Sv.: Det er noteret. I kan hjælpe os meget ved at anføre lejemålsadressen og hvad det vedrører. 

Det vil hjælpe os med en mere effektiv håndtering af henvendelser, og minimere risikoen 
for at en mail falder ned mellem to stole.  

 
Sp.: Vi har betalt for isolering af vores skur og nu hvor vi skal flytte har vi fået at vide at vi kunne 
  have fået tilskud. Er det korrekt? 
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Sv.: Nej vi giver ikke tilskud til isolering. Nogle arbejder kan laves under den individuelle 
  råderet, og dermed give ret til refusion, hvis boligen fraflyttes inden arbejdet er afskrevet. 

Det kræver dog, at der inden arbejdes begyndelse, er indgået en aftale herom. 
 
Sp.: Kan vi få puljer fra staten til renoveringer? 
Sv.: Ja, vi er meget opmærksom herop og har søgt midler gennem Landsbyggefonden til 

renoveringsprojekter og er allerede i gang med renoveringer med støtte fra 
Landsbyggefonden. Vi har endvidere flere projekter, som afvente endelig godkendelser. 
Landsbyggefonden går kun ind i større projekter med byggeskader, hvorfor det ikke aktuelt 
for jeres afdeling.  

 
 
 
Karsten Høgh Jensen afsluttede mødet. 
 
Mødet sluttede kl. 20.20. 
 
 
 
Ref. Rikke Naur Dybdahl 


