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Afdeling 21 
 
Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2020, kl. 18.30 
 
I mødet deltog: 
 
Beboere:       1 incl. afdelingsbestyrelsen. 
 
 
Fra afdelingsbestyrelsen: 
 Kenneth Jacobsen 
 Karin Nielsen 
 
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Hans Jørgen Christensen 
   Lisbeth Glud 
  
  
Fra administrationen: 
 Tomas B. Kristensen 
 Rikke Naur Dybdahl 
 
Ejendomsmester: 
   Claus Sørensen   
 
Stemmeudvalg: 
 Rikke Naur Dybdahl 
 Tomas B. Kristensen 
  
 
Ad pkt. 1 
 
Valg af dirigent. 
 
Hans Jørgen Christensen blev valgt som dirigent. 
 
 
Ad pkt.2 
 
Afdelingsbestyrelsens beretning 
 

 Kenneth Jacobsen oplyste at det har været et stille år. Der har ikke været mange 
henvendelser fra afdelingens beboere. 
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 Udskiftning af komfurer er udskudt et å, i håb om, at komfurer kan indkøbes billigere 
ved at få lavet et fælles indkøb for flere afdelinger. 

   
 Blind vej skilt er blevet fjernet på bagvejen, som følge af bommene er fjernet. 

 
 Der ønskes opsat skilte med ”Parkering forbeholdt beboere på Kjeldsens alle” på P-

pladsen. 
 

 Der er blevet arbejdet på en løsning om halvtag over døre. Det ser ud til at være en svær 
sag.  Tomas vil komme ind på det under punkt 4. 

 
 Slutteligt lød der er tak for fremmøde. 

 
 
Spørgsmål: 
 
Sp.: Hvorfor ønskes der skilt med ”Forbeholdt beboere”? Der holder aldring nogen på pladsen.  
 
Sv.: Der har været et forsikringsspøgsmål, da to kørte sammen. Desuden har der været  
       problemer med, at biler holder der og smider dåser og flasker. 
 
Sp.: Kan dagplejeforældre ikke holder på pladsen, når de læsser børn af. Der har været biler der  
       spærrer så molokker ikke kan tømmes. 
 
Sp.  Kan der laves gule striber, så der ikke må parkeres langs kantsten. 
 
Sv.: Administrationen undersøger det.  
 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Ad. pkt. 3. 
 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023. 
 
Rikke Naur Dybdahl fremlagde budget for 2023. 
Budgettet resulterede i en lejeforhøjelse på 23 kr. pr. m2, svarende til 3,3 %. 
Huslejen udgør herefter 708 kr. pr. m2.  
 
Der blev gjort opmærksom på, at der er penge at spare, hvis afdelingens beboerne bliver endnu 
bedre til at sortere affald. Der betales for de kg. restaffald, der havner i molokkerne.  Pap, 
papir, plast, glas og metal mv. som sorteres og afleveres i containere til formålene er gratis at 
komme af med.  
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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 være stor fokus på konsolidering 
af henlæggelserne. 
 
 
Spørgsmål fra salen: 
 
Sp.: Hvorfor stiger udgifterne til renholdelse? Hvad er det vi betaler for? 
Sv.: Posten indeholder løn udgifter til driftspersonale, herunder bestilling af håndværkere, 
vinterbekæmpelse, beskæring af træer mv. Både eksterne udgifter og lønninger stiger.  
 
 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
Ad. pkt. 4 
 
Indkomne forslag. 
 
Pkt. 4.1 Forslag om etablering af overdækning ved hoveddør 
 
Tomas redegjorde for mulighederne for at lave overdækning. Det viser sig desværre, at være 
mere  kompliceret end først antaget. Der vil skulle laves en specialtilpasset løsning, hvor der 
bliver behov for at få en rådgiver på banen. Det vil tillige skulle søges kommunal godkendelse. 
 
Det var ikke ønske om at arbejde videre med forslaget på nuværende tidspunkt. 
 
 
Ad. pkt. 5 
 
Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem: 
 
Valgt:  

Kenneth Jacobsen blev valgt 
 
 
Afdelingsbestyrelsen består herefter af: 
Dorte Kirch, Kjeldsens Allé 1. Formand   På valg i 2023 
Karin Nielsen, Kjeldsens Allé 18.      På valg i 2023 
Kenneth Jakobsen, Kjeldsens Allé 1.     På valg i 2024 
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Ad pkt. 7 
 
Valg af 1 suppleant: 
 
Valgt: 
 Erik Dahl, Kjeldsens Allé 8, blev valgt.   
   
 
Ad pkt. 8 
 
Eventuelt 
 
Sp.: Kan vi få lov at nedlægge fortov på den ene side eller mulighed for at parkere på fortovet. 
Sv.: Det kan boligselskabet ikke give lov til. En sådan beslutning skal træffes af kommunen, 
alternativt politiet.  
 
Sp.: Kan man fraskrive sig filtre til genvex. Jeg har slukket for det. Huset er koldt om vinteren og 
varmt om sommeren.  
Sv.: Det kan på ingen måde anbefales, at slukke for genvexsanlægget. Vi laver et skriv, hvor vi 
anmoder beboerne om at melde ind, hvis der er udfordringer hermed. Så vil der blive sat en 
dag af,  hvor der vil blive foretaget ind justering af anlæggene.     
 
 
 
Kenneth Jacobsen afsluttede mødet.  
 
Mødet sluttede kl. 19.30. 
 
 
Ref. 
Rikke Naur Dybdahl 
  


