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Afdeling 64, Gandrup 
 
Referat fra afdelingsmødet den 23. august 2022, kl. 19,00 
 
 
I mødet deltog: 
 
Beboere 28 incl. afdelingsbestyrelsen. 
 
 
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Nils Vinther 
 
Fra administrationen: 
 Peter Andersen  
 Rikke Naur Dybdahl 
 
Ejendomsmester: 
 Kurt Johansen 
 
Funktionær:  

Michael Andersen 
 
Stemmeudvalg: 
 Svend Jørgensen 

Kurt Johansen 
 Rikke Naur Dybdahl 
  
 
 
Ad. pkt. 1 
 
Nils Vinther blev valgt som dirigent. 
 
 
Ad. pkt. 2 
 
Afdelingens beretning. 
 
Lars Axelsen orienterede om: 
 
Alle familieboliger er udlejet. 

Få henvendelser fra beboerne og sket ved snakke i og omkring boligerne. 
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Der har været eftersyn af boligerne samt 5 års check af det nye Mellemvang. Der er stadig 
udfordringer med de nye bøgehække og Michael går det igennem i november måned og skifter 
dem der skal skiftes. 

Slutlig har afd. Bestyrelsen været på besigtigelsestur til Sønderborg/Flensborg sammen med de 
andre afdelinger og SH personale, en tur der gik rigtig godt og hvor vi var i dialog med mange 
spændende mennesker. 

Der har været gaver til : Jens-Erik Grøn, Peter, Anders og Johnny fra udvalget der alle fyldte 
rundt. 

Vi takker ejendomsfunktionær Michael for et rigtig godt stykke arbejde og der er altid smil på 
læben og hjælp fra Michael når vi henvender os til ham. 

Fremtidig virke:  

Vi kommer rundt med pølser og tilbehør lørdag 24. september. 

Vi undersøger muligheden for fartdæmpning ved Søerne omkring hundestien. 

Vi arbejder med forslag vedrørende større legeplads hvis det vedtages. 

 
Spørgsmål fra salen: 
 
Sp.: Problematik om kantlister ved terrassedøre er ikke udbedret. Vi fik oplyst, at det var en 
 garantisag, der vil blive udbedret. 
Sv.: Det følger administrationen op på. 
 
 
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 kr. 26,08 pr. m2, svarende til gennemsnitlig stigning 
på 3,09 %. 
Ny m2 husleje udgør herefter kr. 870 (gennemsnitlig). 
 
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. 
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Spørgsmål fra salen: 
 
Sp.: Hvor er beløbet på 626 tkr. i regnskabet for 2021 blevet af? 
Sv.: De er den del af afdelingens henlæggelser. 
 
Sp.: Forventes der ikke renteindtægter i 2023 
Sv.: Nej ikke umiddelbart. Vi har gennem en lang årrække haft rigtig gode afkast, men lige nu 

oplever vi desværre betydelige negative afkast, som følge af kurstab. Vi må kun placere 
vores midler i obligationer.   

 
Sp.: Vi har stadigvæk ikke fået sorteringscontainere. 
Sv.: Kommunen rykkes igen. 
 
Sp.: Hvorfor har jeg to elmålere? Hvilken måler tilhører lejemålet? 
Sv.:  Administrationen undersøger 
 
Sp.: Hvad skal der betales for at få fjernet haveaffald? 
Sv.: Beboerne skal selv skaffe sig af med haveaffald. Afdelingen betaler for fjernelse af affald i  
       forbindelse med fællespleje.  
 
  
Budgettet blev godkendt. 
 
 
Ad. pkt. 4 
 
Indkomne forslag 
 
Pkt. 4.1. Forslag om etablering af legeplads Ved Søerne. 
Der er flere børn nu i bebyggelsen samt en del børnebørn så jeg stiller forslag om at der 
nedsættes en gruppe som skal arbejde på og søge fonde mht. på en etablering af en legeplads 
på området evt. udbygge den temmelig beskedne som Gandrup beboer forening har lavet.  
Forslaget er indsendt af Gitte Lehman, Ved Søerne 44. 
 
Beslutning: Der var flertal for at arbejde på etablering af en arbejdsgruppe, som kan arbejde 
videre med mulighederne i samarbejde med evt. kommunen,  beboerforeningen og 
afdelingsbestyrelsen. Boligselskabet kan ikke bidrage økonomisk, da det ikke er på vores jord. 
 
 
Ad .pkt. 5 
 
Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
 
Valgt: Poul-Erik Vinkler, Ved Søerne 22 

Kurt Jacobsen, Ved Søerne 34. 
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Ad. pkt. 6 
 
Valg af 2 suppleanter 
 
Valgt: Merete Nygaard, Mellemvang 10  1. suppleant  

Marianne Hansen, Ved Søerne 26  2. suppleant 
 
 
Ad. pkt. 8 
 
Eventuelt.  
 
Sp.:  Ved Søerne mangler vi noget til at sortere glas 
Sv.:   Kommunen har oplyst at der vil blive sat en container op i området 
 
Sp.:  Hvornår hører vi noget fra 5-årseftersyn? 
Sv.:   Proces pågår. Garantien frigives ikke før det er udbedret. 
  
Sp.:  Ved Søerne har vi rækværk i mange farver. 2 steder har der været en maler. 
Sv.:   Der kommer maler hele vejen rundt. 
 
Sp.:  Havelåger er repareret, men det fungerer ikke optimalt. De er for tunge. 
Sv.:   Der er reklameret over det. 
 
Sp.:  Kan der købes mikrofon/højtaler - vi kan ikke høre noget nede bag ved. 
Sv.:  Vi vil sikre en bedre lyd næste år. 
 
Sp.: Kan hække ved søerne klippes ned? Der er dårligt udsyn.  
Sv.:  Det er ikke boligselskabets hække. Prøv at snakke med naboen inden kommunen 

kontaktes. 
 
Sp.:  Ved Mellemvang nr. 36 er hækken også for høj. 
Sv.:  Adm ser på om den kan klippes ned, Det er jo lejer som selv skal vedligeholde hæk 
 
Sp.:  Er bænke/bordsæt ved Søerne glemt? 
Sv.:   Vi følger op herpå.  
 
Sp.:  Har reparation af vinduesparti i nummer 18 hjulpet. 
Sv.:  Det bliver der fulgt op på. 
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Sp.: Hullet i andehuset er for lille. 
Sv.. Det er blevet undersøgt, at målet på hullet følger forskrifterne.  
 
 
Lars afsluttede mødet. 
 
Mødet sluttede kl. 20.30. 
 
 
Ref. Rikke Naur Dybdahl 


