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Afdeling 21 
 
Referat fra afdelingsmøde den 9. september 2021, kl. 18.30 
 
I mødet deltog: 
 
Beboere:       16 incl. afdelingsbestyrelsen. 
 
 
Fra afdelingsbestyrelsen: 
 Dorthe Kirch  
 Kenneth Jacobsen 
 
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Lisbeth Glud 
  
  
Fra administrationen: 
 Tomas B. Kristensen 
 Rikke Naur Dybdahl 
 
Ejendomsmester: 
 Claus Sørensen   
 
Stemmeudvalg: 
 Kenneth Jacobsen 
 Rikke Naur Dybdahl 
 Tomas B. Kristensen 
  
 
Ad pkt. 1 
 
Valg af dirigent. 
 
Lisbeth Glud blev valgt som dirigent. 
 
 
Ad pkt.2 
 
Først vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak til administrationen for godt samarbejde i det år der 
er gået. 
 
En særlig tak fra mig til dig Tomas. Du har været fantastisk. Du har givet dig tid til at komme 
forbi og og holdt mig opdateret om hvad der foregår på alléen. 
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Og så har du måtte lægge øre til alt mit mundbrok og i dag smiler du stadig. TAK TIL DIG. 
 
Vi har fået 2 nye beboere på gaden både i nr. 10 og nr. 13. Velkommen til jer, vi håber i bliver 
glade for at bo her. 
 
Hanne i nr. 16. som har boet på alléen i mange år er desværre gået bort, der blev sendt en 
buket til hedes begravelse fra os alle her på gaden. VI KONODOLERE. 
Bestyrelsen er bliver gjort opmærksom på, at beboeren i nr. 14 har anskaffet sig 2 høns mere, 
trods der på beboermøde blev aftalt at de måtte beholde de høns de havde den gang og ikke 
måtte købe nye. 
Det er bestyrelsen gået videre til kontoret med, så nu er det ikke mere vores problem men 
kontorets.  
 
Bestyrelsen har besluttet, at det vist ikke er nødvendigt, at have bomme på bagvejen mere, de 
vil inden længe blive fjernet så i ikke mere skal hente nøglen hver gang i skal køre igennem, det 
håber vi er ok med jer. 
 
Årets store arbejde har lagt i at der er rotter på vejen. Det er virkelig en stor udfordring for jer 
der er plaget af dem, men nu ser det ud som om der er lys for enden af tunnelen. Og som i nok 
ved er kommunen inde over problemet nu. Det er et stort problem, som er blevet taget meget 
alvorligt og som har krævet meget arbejder for bestyrelsens og administrationens side. 
 
Niels er desværre gået hen og er blevet syg og genopstiller desværre ikke til bestyrelsen i år. 
MEN MEN Karin, Nils’ kone har tilbudt at stille op i stedet for Niels og hun kan jo drage en del 
erfaring af og fra Niels’ bestyrelsesarbejde her på gaden. Vi andre i bestyrelsen har besluttet at 
vi på gadens vegne har købt en lille gave til Niels, som vi håber Karin vil tage med hjem til ham. 
 
Til slut vil jeg bare sige, at der efter mødet er en bid brød til jer der har lyst.  TAK 
 
Spørgsmål: 
 
Sp.: Hvorfor skal bommene fjernes? 
Sv.: Vi har ikke de samme udfordringer mere – Der var en mekaniker, der brugte vejen tidligere.  
       Samtidig slipper I for at skulle hente nøglen os mig. 
   
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad. pkt. 3. 
 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022. 
 
Rikke Naur Dybdahl fremlagde budget for 2022. 
Budgettet resulterede i en lejeforhøjelse på 25 kr. pr. m2, svarende til 3,8 %. 
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Huslejen udgør herefter 685 kr. pr. m2.  
 
Spørgsmål fra salen: 
 
Ingen. 
 
 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
Ad. pkt. 4 
 
Indkomne forslag. 
 
Pkt. 4.1 Forslag  om rottebekæmpelse eller mangel samme 
 
Forslaget blev drøftet. Der blev ikke stemt herom. 
 
Administrationen tager problematikken alvorligt, og er meget opmærksom på de gener det 
medfører. Tomas orienterede om de igangværende tiltag som gennemføres i tæt samarbejde 
med kommunen. 
 
Der arbejdes på højtryk for at komme problematikken til livs. Beboerne skal fortsat anmelde 
observationer i forhold til Aalborg Kommune og efterfølgende orientere boligselskabet herom. 
 
Boligselskabet arbejder på at få arrangeret et informationsmøde med Aalborg Kommune.  
 
 
Pkt. 4.2. Om fugning af  alle husene.  
Forslaget blev drøftet. Der blev ikke stemt herom. 
 
Tomas orienterede om, at alle husmurene blev gennemgået i forbindelse med 
forårsrundgangen – det var dog ikke muligt at komme i haverne alle steder, da det kræver lejers 
godkendelse. De revner der blev noteret i forbindelse hermed, er blevet udbedret. 
 
Der var stort ønske om en generel om fugning, men der er ikke afsat til stækkeligt til formålet 
på henlæggelserne, hvorfor det vil medføre en øget omkostning. Dette skal ses sammen med, 
at ny lovgivning/krav til yderlige henlæggelser og ekstern granskning af langtidsplanerne, også 
vil kærve mere opsparing til henlæggelser. 
 
Det blev aftalt, at mulighederne for at imødekomme ønsket omkring om fugning vil blive 
vurderet i forbindelse med den igangværende opgradering af langtidsplanerne og opsparing til 
formålet skal prioriteres. Der vil kun ske om fugning hvor det er nødvendigt. 
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Ligeledes blev det aftalt, at der op til forårsrundgangen i 2022, bliver omdelt fuldmagter, så den 
enkelte lejer kan give tilladelse til at gå i  haverne, såfremt beboerne ikke er hjemme i 
forbindelse med rundgangen.  
 
 
Ad. pkt. 5 
 
Valg af formand: 
 
Dorthe Kirch blev valgt 
 
 
Ad. pkt. 6 
 
Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem: 
 
Karin Nielsen, Kjeldsens Allé 18, blev valgt. 
 

Afdelingsbestyrelsen består herefter af: 
Dorte Kirch, Kjeldsens Allé 1. Formand   På valg i 2023 
Kenneth Jakobsen, Kjeldsens Allé 1.   På valg i 2022 
Karin Nielsen, Kjeldsens Allé 18.  På valg i 2023 

 
Ad pkt. 7 
 
Valg af 1 suppleant: 
 
Valgt: 
 Erik Dahl, Kjeldsens Allé 8, blev valgt.   
   
Ad pkt. 8 
 
Eventuelt 
 
Ingen  
 
 
Dorthe Kirch afsluttede mødet.  
 
Mødet sluttede kl. 19.35 
 
 
Ref. 
Rikke Naur Dybdahl 


