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Afdeling 12. 
 
Referat fra afdelingsmødet den 7. september 2022, kl. 19,00 på Lindholm Skole, multihallen. 
 
I mødet deltog: 
 
Lejemål:  106  inkl. afdelingsbestyrelsen. 
 
Fra afdelingsbestyrelsen: 
 Thorkild Frandsen 
 Samir Sharek 
 Carola Jensen 
 Toni Jensen 
 Leo Kristensen 
 Susanne Christensen 
 Jimmi Hansen 
 
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Lisbeth Glud 

Hans Jørgen Christensen 
  
Fra administrationen: 
 Jens Erik Grøn 
 Rikke Naur Dybdahl 
 Allan Kirch Pedersen 
 Michael Sølvberg 
  
Ejendomsmester. 
 Mads Daugaard. 
 
Ejendomsfunktionær: 
 Michael, Frederik, Mads, Carlo, Jens, John, Bo og Tino. 
 
 
Kvarterets hus: 
 Benthe og Barikan  
 
 
Afdelingsformand Jimmi Hansen bød velkommen og foreslog Lisbeth Glud som dirigent.  
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Ad pkt. 1. 
 
Lisbeth Glud  blev valgt som dirigent. 
 
Stemmeudvalg: 
Rikke Naur Dybdahl  
Toni Jensen 
Bente Mørk 
Mads Daugaard  
 
 
Ad pkt. 2. 
 
Afdelingsformand Jimmi Hansen orienterede om følgende: 
 
Kære beboere 
Endnu engang velkommen og dejligt at se så mange fremmødte til dette beboermøde. 
Vi har i dag gæster fra administrationen og organisationsbestyrelsen. Velkommen til jer. Og 
ligeledes velkommen til resten af bestyrelsen. 
 
Ja endnu et år er gået i vores afdeling hvor vi har haft en del møder med jer beboere. 
Det omhandler vores blokrepræsentanter og vores miljørepræsentanter. 
 
I forhold til vores størrelse som afdeling er vi selvfølgelig kede af at der ikke kom flere til de 
møder vi indkaldte til. Men vi har dog fået 3 blokrepræsentanter som nu er i gang med at byde 
nye beboere velkommen i afdelingen. De giver, hvis beboeren ønsker det, en rundvisning i 
afdelingen og fortæller lidt løst og fast om hvor de kan henvende sig, hvor tørrer man tøj, hvilke 
klubber har vi osv. Vi arbejder stadig på at få lavet en folder til repræsentanterne, således de er 
godt klædt på.  De nye beboere får ligeledes et gavekort til mama moss, så de også kan komme 
ud og opleve noget af det gode ved at bo i afdeling 12. 
 
I det kommende år vil vi arbejde videre med vores blokrepræsentanter, så vi kan klæde dem 
endnu bedre på når vi begynder at få tilbagemeldinger fra dem om hvad de mangler eller 
hvilken viden de også har brug for. Det trak en lille smule ud med at få det opstartet, da der var 
nogle ting der lige skulle på plads vedr. uddeling af gavekortene til de nye beboere. 
Toni og Carola havde holdt møder for at få fat i nogle miljørepræsentanter, som skal fortælle 
lidt om affaldssortering og miljøgårdene. Dette skulle forhåbentlig blive til at vi bliver bedre til 
at sortere og dermed sparer på renovationskontoen.  
 
Der er blevet omdelt en rigtig fin folder til alle jer beboere som skulle gøre det lettere at finde 
ud af hvordan man sorterer sit affald. Man kan også via sin smartphone downloade 
sorteringsguiden som fortæller hvordan affaldet skal sorteres.  
 
Der var 2 stk. som meldte sig, men Toni og Carola arbejder videre på at finde flere. 
 



 

  

Side 3/23 

Lindholm Søpark 4 www.sundby-hvorupboligselskab.dk Telefontid: Ekspeditionstid: 
9400 Nørresundby e-mail: info@sundbyhvorup.dk Mandag-Tirsdag kl. 8.00-13.00 Mandag-onsdag kl. 10.00-13.00 
Tlf: 98 17 30 66 CVR: 18 78 81 36 Torsdag 8.00-13.00 og tillige 15.00-17.00 Torsdag kl. 10.00-13.00, kl. 15.00-17.00 
  Fredag 8.00-13.00  Fredag kl. 9.30-12.30 
   

I bestyrelsen vedtog vi at vi igen vil begynde at holde kontortid for jer beboere. I åbningstiden 
kan i henvende jer til bestyrelsen om løst og fast. Vi er altid lydhør for jeres forslag eller 
bekymringer.  
 
Da jeg har valgt at tage en videregående uddannelse i Holstebro har bestyrelsesmøderne og 
dertil hørende kontortid været lidt svingende tidspunktsmæssigt, men der bliver faste tider 
igen til januar.  
 
Vi har i bestyrelsen valgt at vi får lavet en seddel der bliver hængt op eller husstandsomdelt 
vedr. kontortid. Så i er mere end velkommen til at møde op til en dialog. 
 
Ligeledes er der blevet afholdt fyraftensmøder med forskellige temaer. Dette vil vi også holde 
fremadrettet og i må gerne komme med input om hvilke emner i kunne tænke jer vi tog op. 
Vi har vi 2 gode fælleshuse og har nu fået åbnet op for at man kan leje cafeen i kvarterets hus. 
Når man lejer cafeen er leverandøren af maden Mama Moss. 
 
I har også fået rundsendt en side nede fra kontoret vedr. husdyr. Grunden til dette er at der er 
et stigende antal der bevæger sig rundt i området og lufter hund. 
 
 Det er ikke sikkert at det er alle men en del kan godt være beboere her fra afdelingen. Derfor 
blev administrationen nødt til at gøre en indsats overfor dette og vi i bestyrelsen kan kun 
pointere at hvis man har et problem med at ens nærmeste naboer har hund eller kat, at man så 
går ind på hjemmesiden og klager over dette.  
 
Nu vil mange nok sige at ejendomsfunktionærerne bevæger sig i området og sagtens kunne 
angive folk. Men jeg må hermed sige at dette er en arbejdsplads for dem og de skal gerne have 
den gode dialog med jer beboere. 
 
Når vi nu er ved ejendomsfunktionærerne så skal de have et stort skulderklap for deres måde at 
være på over for jer beboere og de er ekstremt dygtige og sparrer godt op af hinanden og 
trækker på hinandens ekspertiser. Omkring Januar skal vi sige farvel til Carlo. Vi takker ham for 
det store arbejde som han har lavet i de 20 år han har været i Sundby- Hvorup boligselskab og 
håber at han kommer til at nyde tiden fremadrettet. 
 
Sidste år fik i ligeledes en seddel delt rundt vedr. opmagasinering i opgangene. Dette var blevet 
et stort problem og er det stadig. Derfor har vi valgt i bestyrelsen at vi som førhen vil gå en 
rundgang i området et par gange om året udover den normale forårs- og efterårsrundgang.  
 
Vi er stolte over at have så mange klubber her i afdelingen og kan kun opfordre jer til at benytte 
disse.  Det kan være kom igen, gå-klubben, linedance ; som gav en rigtig flot opvisning til fest og 
farver, fotoklubben som meget gerne vil have flere medlemmer. Et emne der kan tages op 
dernede er også hvordan man tager gode billeder med sin mobil i stedet for et alm kamera.  
 
Vi har også billard, studio nordlyd, genbrugsen som vi har været i gang med at renovere og 
finde nye frivillige til, således at vi har fået udvidet åbningstiden. Spor 12 som fremviste lidt af 
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det de går og laver til fest og farver. Og til slut bankoklubben som igen i år er primus motor på 
juletræsfesten . De er i gang med at lave et nyt koncept så der ikke er børnebanko mere men 
noget helt andet. Så meld jer endelig til og nyd de timer som de har arbejdet hårdt på, for at 
give jer og jeres børn en god oplevelse på dagen. 
 
I bestyrelsen valgte Palle at trække sig tilbage. Vi vil gerne sige tusind tak til Palle for det 
arbejde han har lagt i bestyrelsen i de mange år han har været i bestyrelsen. Ligeledes har 
Bewaq i år valgt at stoppe i bestyrelsen og stiller ikke op til genvalg, en stor tak skal der lyde til 
ham for de input han er kommet med og det arbejde han har lavet. 
 
Også en stor tak til resten af bestyrelsen for deres arbejde i løbet af det sidste års tid og tak for 
de mange input som de er kommet med. Tak fordi at de var omstillingsparate vedr. møder og 
diverse pga. min uddannelse. 
 
Af nye indkomne ting i afd. Havde vi søgt kvarterværkstedet ved Aalborg kommune om bevilling 
til indkøb af 3 telte på 5 x 8 meter og ligeledes havde vi søgt om beachflag til klubberne. Således 
at man rent visuelt kunne se at de havde åbent. Så når i bevæger jer rundt i afdelingen og ser at 
beachflaget er ude, så slå lige et smut ned i klubben og se om det ikke skulle være noget for jer.  
Det gode ved at vi fik teltene er at vi ikke er så afhængige af vejrudsigten til vores forskellige 
arrangementer, det kan være fastelavn, fest og farver, markedsdage i kvarterets gård osv. 
 
Vi vil gerne opfordre til at man ikke, i de garager hvor der er indlagt strøm, benytter dette til at 
lade sin el-bil op i. Da ledningsnettet ind til vores område ikke er klar til den belastning. Vi 
henviser til de standere der allerede er sat op.  
 
Angående biler i området vil vi også gerne gøre opmærksom på at p-vagten er begyndt at 
komme her mere og at det nok er en god ide at begynde at parkere lovligt. 
 
Når vi nu er i gang med at tale om biler kan vi se at der er flere og flere firmabiler i afdelingen. 
Vi i bestyrelsen er, sammen med administrationen, i gang med at samarbejde om at finde en 
løsning så vi kan få det minimeret. 
 
Igen i år fik vi afholdt fest og farver. Det så lidt dystert ud med vejret til at starte med, men 
regnen gik heldigvis i sig selv og det blev en helt fantastisk dag.  
 
Der var mange af jer der benyttede denne dag til at komme ud og hilse på jeres naboer og 
børnene fik brugt en del krudt på alle de aktiviteter der var var for dem. Men det var nok også 
nødvendigt med det sukkerindtag de fik igennem hele dagen. Det beviser bare at det er en 
dejlig afdeling vi bor i. 
 
Slutteligt vil jeg takke alle de frivillige beboere, lommepengejobbere og bydelsmødre for deres 
store indsats som de leverede i lørdags. 
 
Ligeledes tak for godt og konstruktivt samarbejde med administrationen 
Med ønsket om et fortsat godt møde. Tak 
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Spørgsmål til beretningen  
Ingen. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad pkt. 3. 
 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023. 
 
Rikke Naur Dybdahl fremlagde budget for 2023 og herunder redegjorde hun for huslejestøtte 
samt driftsstøttelån, som i lighed med tidligere år fremgår som ekstraordinære indtægter i 
afdelingen. Der er tale om støtte til dækning af låneydelser, som følge af den gennemførte 
renovering/helhedsplan for afdelingen.  
 
De foreløbige drift- og vedligeholdelsesplaner over en 30 årig periode blev præsenteret på 
afdelingsmødet. Både den samlede oversigt samt eksempel på bygningsafsnit blev 
præsenteret.  Drift og vedligeholdelsesplanerne er indsendt til Landsbyggefonden og 
Boligselskabet afventer fortsat den endelig konklusion fra den eksterne granskning. Der 
arbejdes på udvikling af en mere præsentationsvenlig visning.  Der vil også fremadrettet 
komme stor fokus på konsolidering af henlæggelserne. 
 
 
Budgettet resulterede i en lejeforhøjelse på kr. 30 ,00 pr. m2, svarende til 4,4%. 
Lejen er herefter kr. 697,00 pr. m2. 
 
Spørgsmål fra salen: 
Sp.: Er  vores forsikringer i udbud. 
Sv.: Ja – jævnligt gennem forsikringsmægler. 
Sp.: Luk vaskepladserne, da det er spild af vand. 
Sv.: Se indkomne forslag. 
Sp.: Hvordan kan udgiften være på 3,4 million til drift når bebyggelse er ny renoveret. 
Sv.: Posten omfatter udgifter til løbende reparationer i lejlighederne, på bygningerne og i 
områderne. Fx vedligehold af legepladser, belægninger, beplantning, reparation af hvidevarer, 
elevatorer og diverse arbejder i boligerne.    
Sp.: Hvorfor skal der henlægges næsten 6 millioner til henlæggelser. 
Sv.: Lovgivningen siger vi skal henlægge til fremtidig vedligeholdelse og fornyelser. 
Langtidsplanerne løber nu 30 år frem. Dvs. når der skiftes tag, skal der startes på at henlægge til 
ny tagudskiftningen, om 30 år hvis det er den forventede levetid på tag. Regningen må ikke 
sendes videre til de næste lejere, og vi kan ikke få støtte igen.  
Sp.: Hvordan da vil bringe den store el- udgift ned på fælles strøm. 
Sv.: Vi har allerede gjort meget, da vores armaturer i fælles områderne blev skiftet til lav energi  
         i forbindelse med helhedsplanen. Vores  nye ”fællesvaskerier” i kælderene er også energi   
        venlige. 
Sp.: Er det nødvendigt, at opgangslyset tænder om dagen. 
Sv.: Nej – vi ser på det. 
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Sp.: Fællesskærmene i fælleshusene er tændt hele natten – er det nødvendigt. 
Sv.: Nej – vi ser på det. 
Sp.:De udvendige stikkontakter ved opgangene  misbruges, da folk udefra lader deres el- cykler  
       op. 
Sv.: De er en del af helhedsplanen og er beregnet til folk i opgangen med el-cykler. 
        Påtale gerne selv overfor dem der misbruger vores fællesstrøm. 
Sp.: Lyser brænder hele tiden i  opgangen i nr. 441. 
Sv.: Det er noteret. 
Sp.: Hvorfor stiger huslejen så meget, da den max. må stige 4.4% i det private. 
Sv.: Huslejen i almene boliger er balanceleje/omkostningsbestemt jf. loven. 
Sp.: Adm. bidraget stiger også – hvorfor. 
Sv.: Posten indeholder administrationsbidrag, som er omkostningsbestemt og bidrag til 
dispositions- 

fonden som er lovbestemt. Administrationsbidraget er fastsat ud  de faktiske  
administrationsudgifter i boligselskabet og er for delt ud fra antal lejemål. Udgifterne stiger 
som følge af lønstigninger og øvrige prisstigninger. Sundby Hvorup Boligselskab har et lavt 
administrationsbidrag sammenlignet med andre. 

  
Ros fra salen til Rikke Naur Dybdahl for fin og detaljeret gennemgang af budgettet. 
 
Ros for en flot afdeling/område og specielt til ejendomsfunktionærerne for de holder det så 
godt. 
 
Budgettet vedtaget med alle stemme for, ved håndsoprækning. 
 
 
 
 
 
Ad. pkt. 4. 
 
Orientering om affaldshåndtering herunder proces om beboerinddragelse 
v. afdelingsbestyrelsen.    
 

Toni Jensen orienterede jf. nedenstående slides og fortalte endvidere om: 

 Vi er i gang med det lange seje træk om, at skaffe affaldsambassadører til vores 20 

blokke pt. har vi kun 3 – meld jer gerne. 

 Brug den omdelte folder når i er tvivl om hvordan affaldet skal sorteres. 
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Spørgsmål/bemærkninger: 

Sp.: Hullerne i de nye molokker er for små. Det er svært at få pap og papir ned. 

Sv.: Det er af sikkerheds hensyn – så børn ikke kan falde igennem. 

       Husk pap og papir skal i de opstillede molokker hertil. 

Sp.: Vores miljøgård misbruges af erhvervsdrivende. 

Sv.: Kontakt adm.  

Sp.: Hvordan ser det ud med bio affald fra køkken. 

Sv.: Vi afventer kommunens udmelding herpå. 

Sp.: Mange sætter affald ved siden af molokken. 

Sv.: Vi skal hjælpes ad med at ændre denne adfærd. 

Sp.: Hvad med flasker fra håndsprit m.m. 

Sv.: Skal afleveres i miljøgården under kemi affald.    

Sp.: Hvad med kommunens ti punkters plan for affaldshåndtering. 

Sv.: Den bruger vi som udgangspunkt – se opslag på væggen. 

Sp.: Hvad med en separat papcontainer i storskralds gården. 
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Sv.: Det ser vi på. 

Sp.: Hvad med lås på vores molokker. 

Sv: Det ser vi på. 

Sp.: Hvad med at låse molokker og  miljøgårde nytårsaften. 

Sv.: God Ide.  

 

Ad. pkt. 5.  

Forslag om videoovervågning i dele af afdeling 12. 
   Overvågning af de tre passager under blokkene ved Vangen 97/99, 267/269 og 

437/439. 
   Overvågning af miljøgård anlæggene.  

 
Huslejestigning pr. måned pr. bolig kr. 10,-  
 
 
Driftschef Allan Kirch Pedersen orienterede jf. nedenstående slides: 
 

 
1 
 

 
 
 

overvågning 
 12 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad siger loven 

Tilladelse til tv-overvågning 
• Der skal søge om tilladelse hos politiet 

 Den gives kun for 5 år ad gangen 

Krav om skiltning 
• Der skal ifølge tv-overvågningsloven være skiltning med oplysning om tv-overvågningen 

Videregivelse af personoplysninger, som stammer fra tv-overvågning 
• Billed- og lydoptagelser må alene videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed 

 
 Det betyder, at vi alene benytter/ videregiver optagelser på forespørgsel fra politiet 

Altså hverken Mester eller Inspektør har adgang til tv-overvågning 
Det er alene politiet, som får adgang til optagelserne 

 
(Så det kan ikke benyttes til at se, hvem der smider affald ved siden af molokken ol.) 
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3 
 

4 
 
 

Hvad siger loven 

Sletning af billed- og lydoptagelser 
• Billed- og lydoptagelser med personoplysninger, som stammer fra tv-overvågning, skal slettes 30 dage 

efter, at de er blevet optaget 

Falsk tryghed 
• Flytter vi bare problemet til ikke-overvågede områder, som kældre, og nabo afdeling mv.? 

Konklusion: 
• Hvis vi kan opnå polititilladelse til øget tv-overvågning, er lovdelen opfyldt. 

 
• Så skal vi ”bare” sørge for at leve op til GDPR reglerne, dvs. styr på opbevaring, adgang, videregivelse, 

sletning og skiltning (det får vi) 

Det er alene politiet, som får adgang til optagelserne 

Udfordringer: 

Tilbuddet 
• Har entreprenør fået nok tid til at beregne et valid overslag 

 Er der glemt noget i farten 
 Der ER megen usikkerhed forbundet med prisen. 

 Der er 20 blokke, så der skal mange kameraer til, for at dække hele afdelingen 

Tilladelsen 
• Kan vi få tilladelsen fornyet om 5 år 

 Hvis vi ikke kan, skal det hele pilles ned igen (Vi kender ikke prisen på det) 

Billedkvaliteten 
• Kan politiet med sikkerhed se, hvad der sker, og hvem der er lovovertræder? 
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5 
 
 
 

6 
 
 

Med alle 
forbehold 

Manglende tid 
• Den korte tid med at indhente tilbud og priser gør, at der kommer nogle uforudsete 

udgifter 

Uden for overslaget (mangler priser) 
• Internet forbindelse 
• El installationer 
• Etablering af hovedføringsveje (gravearbejder) 
• Liftleje 
• Der skal etableres fiber forbindelse imellem 

blokkene 

 

GDPR loven 
• Administrationen sørge for at leve op til GDPR reglerne, dvs. styr på opbevaring, adgang, videregivelse, 

sletning og skiltning (Det har vi styr på) 

 

 

Polititilladelse 

Boligselskabet 
Fremlagte beregningerne er med alle mulige forbehold. Vi har ikke haft megen tid til 
at indhente priser og beregne. 

Afdelingsmødets beslutning 
Så det er i princippet alene polititilladelser og privat 

økonomi (huslejestigning) 
der kan hindrer forslaget 
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8 
 
 

Forslag pkt. 
5 

Forslag om tv-overvågning i dele af afdeling 12. 
• Overvågning af de tre passager under blokkene ved Vangen 97-99, 267-269 og 437-

439 

  
 

 10,- 

Området 
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10 
 

De øvrige forslag omkring tv-
overvågning 

Øvrige forslag omkring tv-overvågning 
• Administrationen vil gerne drøfte de andre forslag samlet, inden de 

kommer til afstemning 
• Er dette ok med forsamlingen? 
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11 
 
 
Spørgsmål fra salen. 
Sp.: Dækkede forsikringen på de afbrændte molokker. 
Sv.: Ja fratrukket selvrisikoen.  
 
Afstemning ved håndsoprækning  om pkt. 5. 
 
Ja  24 stemmer. 
Nej  Resten af stemmerne. 
Forslaget blev forkastet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De øvrige forslag omkring tv-overvågning 

Forslag med økonomi: 
Pkt. 6.3. - Forslag om tv-overvågning af parkeringspladser og legepladser m.m. 
Pkt. 6.2. - Forslag om tv-overvågning af parkeringspladser 
Pkt. 6.4. - Forslag om tv-overvågning af parkeringspladser 
Pkt. 6.6. - Forslag om opsætning af tv-overvågning i opgangene 

kr. 60.- 
kr. 50.- 
kr. 50.- 
kr.   50.- 

Såfremt alle ovenstående forslag bliver vedtaget vil huslejen stige: 
     
 110,- 

Beslutning 
• Det er en meget kompliceret opgave af lave tv-overvågning i de 20 blokke i afdeling 12. 

 
• Administrationen vil gerne have mere tid til at arbejde med opgaven 

 Vi kan så kvalificerer et mere valid forslag til afdelingsmødet i 2023 
 

• Er dette ok for forsamlingen/ forslagsstiller? 
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Ad. pkt. 6. 
 
Indkomne forslag.  
 
Forslag til behandling/afstemning under den fremsendte dagsorden pkt. 6, indkomne forslag. 
 
Pkt. 6.1. Forslag om, at der kun sker en huslejeforhøjelse pr 15 kr. pr kvadratmeter pr. år. 
Jeg foreslår, at der kun sker en huslejeforhøjelse på 15 kr. pr kvadratmeter pr. år. 
Forslaget er indsendt af Freddy Andersen Vangen 441 st. tv. 
Forslaget blev trukket. 
 
Pk. 6.2. Forslag om Videoovervågning af parkeringspladser (dette på grund af gentagende 
skader (ridser/buler) på biler og tyveri i biler)  
Forslaget er indsendt af Kecia Holm Sørensen Vikingevej 29, 1. tv.  

Huslejestigning pr. måned pr. bolig kr. 50,-  
 
Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja  2 stemmer. 
Nej  Resten af stemmerne. 
Forslaget blev forkastet. 
Pkt. 6.3. Forslag om videoovervågning af parkeringspladser og legepladser m.m. 
Jeg synes at videoovervågningen skal udvides til at omfatte p pladser, legepladser mm, idet vi 
derved kunne undgå en del hærværk, eller i hvert fald har mulighed for at finde dem der har 
gjort det. 
Forslaget er indsendt af Charlotte Ankersen Vangen 283 st.tv. 

Huslejestigning pr. måned pr. bolig kr. 60,-  
 
Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja  3 stemmer. 
Nej  Resten af stemmerne. 
Forslaget blev forkastet. 
 
 
Pkt. 6.4. Forslag om overvågning af parkeringspladser. 
Overvågning af parkeringsarealer.  
Grundet jeg har fået stjålet katalysator og fået lavet bule i døren, på min nye bil.  Begge 
episoder fandt sted her nede på parkeringspladsen. Det var en dyr omgang for mig at skulle 
udbedre i begge tilfælde.  
Ved fra andre jeg har talt med, at de også har oplevet at få lavet buler og ridser på deres biler 
her nede på pladsen. Det er parkeringspladsen mellem blok 16-17. 
Forslaget er indsendt af Jan Skov Frederiksen, Vikingevej 29,2.th.  

Huslejestigning pr. måned pr. bolig kr. 50,-  
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Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja  2 stemmer. 
Nej  Resten af stemmerne. 
Forslaget blev forkastet. 
 
Pkt. 6.5. Forslag om flytning af overvågning(mobil) af parkeringspladser. 
Mulighed for flytning af overvågning.  
Såfremt der stemmes for overvågning.  
Kunne det evt. være en idé for at holde omkostningerne nede, at der foretages rokering med 
overvågningen rundt i afdelingen.  
Forslaget er indsendt af Jan Skov Frederiksen, Vikingevej 29,2.th.  
Bemærkninger fra adm.: Vi er i gang med at undersøge og det kan sige gøre med mobil overvågning. 

 
Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja  2 stemmer. 
Nej  Resten af stemmerne. 
Forslaget blev forkastet. 
 
 
Pkt. 6.6. Forslag om opsætning af videoovervågning i opgangene. 
I forlængelse af forslag om videoovervågning, foreslår vi at der vil blive opsat videoovervågning 
i opgangen. 
Begrundelse: Der har været en del hærværk med nedrevet opslagstavler, svineri af efterladt 
affald (Mc Donald!) og vi har oplevet at radiatoren har været revet ud af væggen. Ituslået glas 
til brandalarmen. 
Forslaget er indsendt af Peter Christiansen og Anna Marie Flak, Vangen 431, 2.tv. 

Huslejestigning pr. måned pr. bolig kr. 50,- 
Forslaget blev trukket. 
 
Pkt. 6.7. Forslag om systemer til affaldssortering under køkkenvasken. 
Der stilles forslag om systemer til affaldssortering under køkkenvasken med det formål at 
optimere håndteringen af affaldet. Tanken er, at hvis vi nemmere kan sortere affaldet fra 
starten inden det forlader lejligheden, så vil det i højere grad ende i de rigtige molokker 
udenfor. 
Forslaget er indsendt af Michelle Mailund, Arkildsdal 149, st., tv.  

Huslejestigning pr. måned pr. bolig 25,-  
 

Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja  1 stemme. 
Nej  Resten af stemmerne. 
Forslaget blev forkastet. 
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Pkt. 6.8. Fjernelse af ”ribber” til beplantningen på miljøgården på Vikingevej ved fælleshuset. 
 Jeg har tidligere skrevet til jer ang. dette. Da jeg ikke har set I har fysisk gjort noget ved denne 
henvendelse, og stadig ser problematikken udspille sig herude, frygter jeg det på et tidspunkt 
går galt for et eller flere af kvarterets børn. 
Jeg skal lige nævne, at den miljøgård jeg omtaler her i, er den ved fælleshuset på Vikingevej, 
men kunne forestille mig samme problematik, går igen ved de andre. 
 Jeg vil meget gerne at de egeføj (eller hvilke planter der er rundt om miljøgårdene) fjernes, og 
gerne hurtigst muligt, at de ikke er blevet fjernet efter min sidste henvendelse, skræmmer mig 
faktisk. Grunden til jeg vil have dem fjernet er, at det der er skruet på væggene ind til 
miljøgårdene som de skal gro op ad og ind under. Bruger kvarterets børn om trappe/stige, så de 
kan komme ind i miljøgårdene. Hvor de absolutte INTET har at gøre inde. Der er mange farlige 
ting herinde, og de kender slet ikke til disse farer. 
Forslaget er indsendt af Dennis Kold-Hansen, Vikingevej 13, 2.tv. 
 
Afstemning ved håndsoprækning om ribberne vendes på miljøgården ved fælleshuset på 
Vikingevej. 
Ja  Alle stemmer. 
Nej  Ingen. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Pkt. 6.9. Forslag om det for nylig oprettede tørrerum under vangen 103. st. th. – straks 
nedlægges. 
Jeg foreslår at det for nylig oprettede tørrerum under Vangen 103, st. th. - straks nedlægges da 
det er unødvendigt og vil påvirke den ovenover liggende lejlighed, negativt med fugtproblemer, 
fod kulde og et stort varmetab. 
Som der er nu, er der etableret udluftningskanaler, samt der er et stort vindue der kan åbnes, 
og der er dermed skabt en kæmpe kuldebro, yderligere er der ikke etableret hverken 
dampspærre eller isolering op mod ovenover liggende lejlighed. 
Kan det være rigtig, at man på denne måde, gør en lejlighed ubeboelig med sundhedsskadelige 
fugtproblemer, samt en betydelig højere varmeregning, - og pålægger en enkelt lejer at betale 
for andre beboeres tørring af tøj. 
Der er jo etableret tørretumblere i et helt nyt vaskeri i kælderen. Så alle kan jo tørre deres eget 
tøj der, og selv betale for denne udgift. 
Har man lavet noget tilsvarende andre steder gælder forslaget også disse. 
Forslaget er indsendt af Frank Vestergaard, Vangen 103.st.th.st.th. 
 
Forslagsstillerede motiverede sit forslag.  
Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja  1 stemme. 
Nej  Resten af stemmerne. 
Forslaget blev forkastet. 
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Pkt. 6.10. Forslag om, at opsætte dampspærre og isolering på lofterne i de nye oprettede 
tørrerum. 
Såfremt der ikke er flertal for at nedlægge tørre rummene i kælderen, pålægges boligselskabet 
at opsætte dampspærre og isolering mod de berørte lejligheder.  
Forslaget er indsendt af Frank Vestergaard, Vangen 103.st.th. 
Huslejestigning pr. måned pr. bolig kr. 12,-  
 
Forslagsstilleren motiverede sit forslag. 
Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja  1 stemme. 
Nej  Resten af stemmerne. 
Forslaget blev forkastet. 
 
Pkt. 6.11. Forslag om egen betaling af vand på vaskepladserne ved brug af nøglebrik. 
For at man kan bruge vand på vaskepladsen, skal man bruge "nøglebrik", således at man selv 
betaler for forbruget. 
Begrundelse:  Der bliver brugt meget vand til bl.a. vask af tæpper og leg med vand. Vi skal passe 
på miljøet.  
Forslaget er indsendt af Peter Christiansen og Anna Marie Flak, Vangen 431, 2.tv. 
Forslaget blev trukket med bemærkning om at adm. arbejder videre med det.  
 
Pkt. 6.12. Forslag om ændring husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være tilladt at holde kat. 
Jeg foreslår der gives tilladelse til at holde 1 neutraliseret og øremærket inde kat i afdeling 12.  
Katten må kun være inde i lejers bolig, og der må ikke være støj eller lugtgener i forbindelse 
med katten.  
Hvis dette ikke overholdes, skal man skille sig af med katten.  
Forslaget er indsendt af Rikke Skjellerup, Vikingevej 9, 2.tv. Bortfaldt jf. pkt. 6.14. 
 
 
Pkt. 6.13.Forslag om ændring husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være tilladt at holde kat. 
Afstemning om hold af indekat. (Kan afhjælpe mange med ensomhed og angst)  
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. Bortfaldt jf. pkt. 6.14. 
 
 
Pkt. 6.14. Forslag til ændring af husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være tilladt at holde et 
husdyr pr. husstand.  
Jeg stiller forslaget om, at der må holdes 1 husdyr pr. husstand. 
Forslaget er ind sendt af Annette Risgård, Vangen 299 st. 
 
Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja  17 stemmer. 
Nej  Resten af stemmerne. 
Forslaget blev forkastet. 
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Pkt. 6.15. Forslag om urafstemning om ændring af husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være 
tilladt at holde husdyr.  
Udlevere stemmesedler til samtlige beboere, angående hold af kat/hund, som man gjorde i sin 
tid med afstemning af vinduesvask. Eller evt. via online platform, så samtlige beboer kan 
stemme og ikke kun dem, der møder op på beboermødet. 
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. 

Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja  16 stemmer. 
Nej  Resten af stemmerne. 
Forslaget blev forkastet. 

Pkt. 6.16. Forslag om ændring af husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være tilladt at holde 
husdyr under 10/15 kg.                                                                                                                      
Forslaget er indsendt af Emilie Jensen, Arkildsdal 133. Bortfaldt jf. pkt. 6.14. 

Pkt. 6.17. Forslag om ændring af husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være tilladt at holde 
husdyr under 8 kg.                                                                                                                       
Afstemning om hold af hund i mindre vægtklasse. Feks 8 kg.  
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. Bortfaldt jf. pkt. 6.14. 

Pkt. 6.18. Forslag om ændring af husorden side 5 vedr. husdyr – det skal være tilladt at holde 
kat jf. nedenstående.                                                                                                                                             
Det skal være tilladt at holde kat: Det skal være tilladt at holde 1 kat pr. husstand eller det skal 
være tilladt at holde 2 katte pr. husstand.                                                                                      
Forslaget er indsendt af Emilie Jensen, Arkildsdal 133. Bortfaldt jf. pkt. 6.14. 

Pkt. 6.19. Forslag om ændring af husorden side 5 vedr. Musik og støj – ændring af boretider.                                                                             
Jeg vil gerne stille til forslag, at man enten udvider boretid om lørdagen, så den hedder 9-16 
eller flytter den, så den hedder 12-16. Jeg synes, den kan være svær at overholde, hvis man 
først skal have indkøbt ting, der skal op og så nå at være færdig kl. 12. 
Samtidig synes jeg, at boretiden allerede starter kl. 8, er lige tidligt nok på en lørdag ;) Jeg 
tænker, det bliver lettere for folk at overholde.                                                                             
Forslaget er indsendt af Emilie Jensen, Arkildsdal 133 

Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja  Alle. 
Nej  Ingen. 
Forslaget blev vedtaget. 

Pkt. 6.20. Forslag om Ny afstemning af vinduesvask eller tilfredshedsundersøgelse.                
Efter over to år med vinduesvask synes jeg, det ville være dejligt med noget opfølgning. 
For mit vedkommende virker det som penge ud ad vinduet, da pletter på vinduerne ikke 
kommer af. Jeg klager stort set på månedlig basis, og jeg kan se på facebookgruppen, at der er 
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flere, som er utilfredse Sidste år bad jeg også om en opfølgning, som blev slået hen. 
Jeg føler stadig, der er et behov, derfor kommer forslaget igen.                                               
Forslaget er indsendt af Emilie Jensen, Arkildsdal 133.  

Det blev aftalt, at den enkelte bolig som oplever problemer med vinduesvask skal klage til 
Adm., som bringer den videre til vindues vaskeren 

Pkt. 6.21. Forslag om parkering forbudt på Arkildsdal.                                                              
Forslaget var også på sidste år, men det er desværre stadig et problem. Der holder tit biler på 
det første stykke af Arkildsdal, hvilket begrænser udsynet, når man skal ind og ud til 
parkeringspladsen ved Arkildsdal 1-143. Det er bare et spørgsmål om tid inden det ender i en 
ulykke. Det er måske ikke boligselskabet, der har magten til at gøre parkering forbudt, men så i 
det mindste starte en dialog med de rette myndigheder. Det er ikke nødvendigvis et forslag, der 
skal stemmes om.                                                                                                                                       
Forslaget er indsendt af Emilie Jensen, Arkildsdal 133. 

Det er en kommunal vej – klage over parkering skal til politiet eller p-kontrollen. 

 
Pkt. 6.22. Forslag om etablering af solceller på tagene- solceller på tagene i afd.12. 
Kan det laves?   
Kan vi sparer noget energi, som kommer beboerne til gode. 
Pris - finansiering/evt. tilskud?                                                                                                                      
Forslaget er indsendt af Preben Christensen, Arkildsdal 151,3.th. 
 
God ide – aftalt at adm. arbejder videre med det. 
 
Pkt. 6.23. Forslag om opstilling af endnu en stor tørretumbler i vaskeriet i blokken Arkildsdal 
nummer 1 til 143. (1 maskine er ikke nok og den lille maskine tager simpelthen for lang tid)  
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. 
 
Adm. oplyser, at behovet ikke retfærdiggør endnu èn tumbler, men vi følger udviklingen af 
brugen af tumbleren gennem vores leverandør – Miele.  
 
Pkt. 6.24. Forslag om flere arealer med blomster, feks vilde blomster foran terrasserne.   
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. 
 
Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja  5. 
Nej  Resten. 
Forslaget blev forkastet. 
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Pkt. 6.25. Forslag om en anden måde at modtage affaldsposer, da bestilte affaldsposer 
forsvinder når de bliver lagt oven på postkasser, og man må ikke bestille af flere omgange.  
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35 st. 
 
En del debat herom og der var enighed om, at beholde ordningen med, at lomme 
pengeprojektet omdeler poserne som hidtil. 
 
Pkt.6.26.Forslag om reducering af måger og krager. Forfærdelig larm gennem hele sommeren 
og meget generende når man sidder ude og spiser.  
Forslaget er indsendt af M. Sørensen, Arkildsdal 35  
Adm. oplyser, at vores måge bekæmpelsesprogram med at fjerne reder m.m. stadig pågår. 
 
 
Ad. pkt. 7.  
Valg af 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 
   
Forslag/valgt. 
 
  Carola Jensen, Strubjerg 12,2.th. Blev genvalgt.    
    Samir Sharek, Vangen 429, st.tv. , Blev genvalgt.    
    Leo Kristensen, Vangen 445, 3. th., Blev genvalgt.    
  Hans Jørgen Christensen, Vikingevej 11,st.th. Blev nyvalgt. 
 
Ad pkt. 8. 
 
Valg af 2 suppleanter. 
 
Forslag/valgt 

Mette Sørensen, Vangen 435, 3.tv.  1. suppleant. 
Jeanette Dahl,  89,st.th.                   2. suppleant. 
 

 Ad pkt. 9. 
 
Eventuelt. 
 
Ingen spørgsmål 
 
 
Jimmi Hansen afsluttede mødet og takkede for et godt og konstruktivt møde. 
 
Mødet sluttede kl. 22.35. 
 
 
Ref. 
Jens Erik Grøn  


