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Afdeling 81.  Hjallerup. 
 
 
Referat fra afdelingsmøde den 16. august 2022, kl. 19,00. 
 
I mødet deltog: 
 
Sted: Hjallerup Kulturhus. 
 
Beboere: 49 inkl. afdelingsbestyrelsen. 
 
  
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Hans Bøyen Christensen 
 Jens Jørgen Jensen 
 
Fra administrationen:  
 Mette Lythje 
 Peter Andersen 
 Dorthe Andersen 
 Jens Erik Grøn (ref.). 
  
Ejendomsmester: 
 Kurt Johansen 
 
Ejendomsfunktionær: 
                         Jan V. Jensen   
 
Stemmeudvalg: 
 Mette Lythje 
 Benta Petersen  
 Kurt Johansen 
 
Ad. pkt. 1. 
 
Hans Bøyen Christensen blev valgt som dirigent. 
 
  
Ad. pkt. 2. 
 
Afdelingsbestyrelsens beretning. 
 
Afdelingsformand Jens Jørgen Jensen orienterede: 
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Fælleslokaler. 
På vores afdelingsmøde her sidste år var der forslag om, at alle beboere i afd.  81 skulle kunne 
benytte fælleslokaler i Stengården og Syrenparken. Afdelingsbestyrelsen blev pålagt at arbejde 
med forslaget. 
 Afd. best. har brugt meget tid på at diskutere fælles lokaler, fordi vi ønskede at finde en holdbar 
løsning ,som alle ville kunne være tilfredse med. Vi kom frem til, at kun lokalet ”Salen” ved 
Syrenparken kan benyttes som fælles lokale, fordi det ligger for sig selv, så kun få generes ved 
dets brug. Spørgsmålene, vi arbejdede med, var bl.a. 1.Hvordan bestiller man lokalet?  2.Hvem 
kan leje lokalet? 3.Rengøring efter lokalets brug. 4.Kan lokalet benyttes hele døgnet? Svaret på 
sidste spørgsmål er :Nej. Lokalerne ligger ikke i tilstrækkelig afstand fra boliger, så at vi kan gå ind 
for brug hele døgnet. Vi siger formiddag, middag og eftermiddag og dermed mere til 
sammenkomst end til fest. Derfor kalder vi det fælleslokaler og ikke festlokaler. I 
september/oktober vil regler for lokalers benyttelse, pris og anvisning på, hvorledes man 
bestiller/booker lokaler være klar.  
 
Husorden. 
Vi har netop påbegyndt eftersyn af vores husorden. Vores husorden blev lavet hurtigt ved 
sammenlægningen Med Sundby Hvorup, og måske gik det for hurtigt. Måske er noget 
utidssvarende og noget kan måske forenkles. 
 
Besigtigelse af vores byggeri. 
Måske har nogen set ejendomsinspektør Peter Andersen og nogle fra afd. Best. luske rundt 
omkring deres bolig d.27.juni. Det var ikke, fordi vi var nysgerrige, men for at danne os et indtryk 
af byggerierne i afdelingen. Efter besigtigelsen havde vi møde med Peter for at tale om: Hvad der 
skal laves? Hvis det skal laves, skal det så være nu og her eller kan det vente? 
 
Budget og regnskab 
Afdelingsbestyrelsen har fået en orientering om afdelingens budget 2023 og regnskab 2021. 
Budgettet indeholder huslejestigninger. Afdelingsbestyrelsen kan anbefale at godkende budget 
og regnskab 
 
Vores arbejde. 
Det var lidt om vores arbejde 
Man kunne kalde afd. best. for et brugerråd, hvilket betyder, at vi ikke skifter en pakning i 
vandhanen ,men gerne hører om problemer her og der og i samarbejde med boligselskabet 
forsøger at løse dem. Vi tager os ikke bare af problemer, men tager også gerne imod ros og gode 
forslag , som gør det endnu bedre at bo hos os. 
På boligselskabets hjemmeside oppe i højre hjørne kan du klikke på Menu og vælge ”vores 
afdelinger”. Du vælger afd. 81 og nederst på siden finder du afdelingsbestyrelsen medlemmer 
tillige med dagsordener og referater. Ud for formandens navn kan du se, at det er muligt at 
skrive til afd. best. 
 
Til sidst en tak til Organisations bestyrelsen og ansatte i boligselskabet for samarbejdet i det 
forløbne år. 
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Spørgsmål: 
Sp.: Hvordan skal os der ikke har internet kontakte afd. best. eller adm. 
Sv.: I må gerne ringe. 
 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Ad. pkt. 3. 
 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023. 
 
Mette Lythje fremlagde budget for 2023.  
 
Budgettet resulterede i en lejeforhøjelse på kr. 28, pr. m2, svarende til 3,73 %. 
Lejen er herefter kr. 767,50 m2.  pr. år (gennemsnitlig). 
 
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. 
 
 
Spørgsmål fra salen: 
Sp.: Hvorfor skal henlæggelser øges pga. af vi bor i rækkeboliger. 
Sv.: Mængden af klimaskærme, - tage, ydervægge, sokler og vinduer/døre er meget større end i  
       etagebyggeri. 
 
Afstemning ved håndsoprækning. 
 
Ja:   Alle stemte for budgettet på nær 1. 
Nej: 1 
 
Budgettet blev godkendt.  
 
 
Ad. pkt. 4.  

Forslag om udskillelse af plejehjemmet Stengårdscenteret fra afd. 81 over i egen 
boligafdeling. 

A. Orientering. 
B. Beslutning. 
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A. Orientering. 

 
Jens Erik Grøn orienterede jf. nedenstående. 
 

Hvorfor: 
o Afdeling 81, Hjallerup består af flere bebyggelser heriblandt Stengårdscentret, som har 

29 plejeboliger.  
o Det er et ønske fra kommunen og Sundby-Hvorup Boligselskab om, at adskille 

stengårdscentret fra de øvrige familieboligerne, så det er 2 separate afdelinger.  
o Stengårdscentret består af en ejerforening med plejeboliger og tilhørende 

servicearealer, som ejes af kommunen.   
o Hver år udarbejdes der et ejerforeningsregnskab, hvor udgifterne fordeles med 75 % til 

plejeboligerne og 25% til servicearealet. 
o Udskillelsen giver mere gennemsigtighed i økonomien for henholdsvis plejeboligerne 

og familieboligerne 
o Økonomien er mere omkostningstung i afdelinger med plejeboliger 
o I Sundby-Hvorup Boligselskab er plejehjem som hovedregel selvstændige 

boligafdelinger 
 

 
Hvordan:  

o Udskillelsen skal godkendes på følgende måde:  
Godkendelse ved beboerafstemning på afdelingsmødet 
Godkendelse ved beboerafstemning i boligselskabets organisationsbestyrelse 
Godkendelse ved beboerafstemning i boligselskabets repræsentantskab  
Godkendelse af Kommunen 
Godkendelse af Landsbyggefonden 
Godkendelse af Realkreditinstitutter 
Både driftsudgifter og lejeindtægter trækkes ud af afdeling 81 og lægges over i et separat 
afdelingsregnskab 

o Der laves en fordeling ud fra m2 på de opsparede midler samt øvrige aktiver/passiver. 
Der tages udgangspunkt i de seneste 3 års regnskab. 
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Hvornår:  
o Udskillelsen sker pr. 1. januar 2023 
o Der udarbejdes separat regnskab for 2023 for afdelingen med familieboliger og separat 

regnskab for plejeboligerne  
 
B. Beslutning  
 

 

B. Beslutning 
 
Spørgsmål fra salen: 
 
Sp.:  Er det Stengårdscenteret. 
Sv.: Ja det er kun plejehjemmet. 
Sp.: Overtager kommunen bygningerne. 
Sv.: Nej Bygningerne er stadig ejet af SHB. 
Sp.: Hvor ligger Stengården? Der mangler skiltning 
Sv.: Vi undersøger om der evt. mangler  skiltning. 
 

A. Beslutning. 
 
Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning  
 
Ad. pkt. 5.  

Indkomne forslag:  
 
Pkt. 5.1. Opsætning af ladestandere til el- biler. 
Jeg vil foreslå der snarest bliver etableret opsætning af ladestandere til el-biler og plug-in hybrid 
biler i afdeling 81, ved Markeds Allé og ved andre bebyggelser, hvor der måtte være behov i 
afdelingen. 
Vi kommer ikke til at undgå biler der skal lades op med el. Folketinget, nuværende regering, EU, 
flertal af politikere, bilbranchen, FN´s klimaråd m.fl. presser alle på for at vil alle skal køre i elbiler 
for klimaets skyld, så verden ikke kommer til at stå under vand i fremtiden. EU-parlamentet (iflg. 
FDM) har vedtage at der i 2030 skal være sket en reduktion af fossile biler med 55% og i 2035 skal 
det være reduceret med 100%. Det vil sige at biler i fremtiden kommer til at køre på andet end 
benzin eller diesel. Nemlig el (eller brint). 
Etablering af ladestandere vil også kunne motivere potentielle bilkøbere i afdelingen til at 
overveje køb af elbil, hvilket jo ikke er relevant med de nuværende (fraværende) lade muligheder. 
Jeg synes at  Sundby-Hvorup Boligselskab bør vise rettidig omhu, være miljøbevidst, vise 
sit ”grønne ansigt”, være klimavenlig og snarest muligt få etableret nogle nødvendige 
ladestandere i afdeling 81. Sundby-Hvorup Boligselskab er allerede i gang andre steder og andre 
boligselskaber er kommet et godt stykke vej. 
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Forslaget er indsendt af Erik Carlo Andersen Markeds Allé 40.  
 
 
Jens Erik Grøn orienterede jf. nedenstående slides. 
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Spørgsmål fra salen: 
Sp.: Er El-lade standeren kun for afd. 81´s beboere. 
Sv.: Ja. 
Sp.: Hvor mange biler kan lade ad gangen. 
Sv.: 2. 
Sp.: Hvorfor ikke lade et selskab står for installationen og driften af den, således vi spare 
       etableringsomkostningen.  
Sv.: Det vil kræve at vi binder os til en lang aftale og vi ikke har mulighed for at vælge en andet  
       selskab i den tid, som evt. kan leverer strømmen billigere. 
Sp.: Hvem holder øje med om nogen oplader fra egen stikkontakt. 
Sv.: Det er op til beboerne selv.  Vi må som udgangspunkt regne  
        med at lejerne overholder de gældende regler. 
Sp.: Hvor mange biler skal der til før der kommer ladestandere 
Sv.: Vi må starte et sted – der kommer helt sikkert flere.  
Sp.: Hvad koster en stander. 
Sv.:  Ca.50.000 – 75.000 pr. ladestander.  1. stander i afdelingen betales af afdelingen. 
        Pengene skal findes i langtidsbudgettet. Efterfølgende standere skal betales via    
         huslejestigning. 
Sp.: Hvordan betales for ladning. 
Sv.: Der betales individuelt via app på telefonen.  
 
Afstemning ved håndsoprækning: 
Ja: 19 stemmer 
Nej: 9 stemmer 
Forslaget om etablering af El-lade stander på Markeds Allé blev vedtaget. 
 
Pkt. 5.2. Forslag om at opføre garager på  Markeds allé -  p-pladsen  mod syd. 
Evt. spørge beboerne, hvor mange der er interesseret i at leje en. Indhente flere tilbud. 
Forslaget er indsendt af Peter Søborg.  Markeds alle 14. 
 
Forslaget blev trukket. 
Aftalt at adm. undersøger behov, økonomi og byggeforhold inden næste års møde. 
 
 
Pkt. 5.3. Forslag om udskifte hække med hegn ved boligerne på Christiansvej.   
Det ville være rigtig dejligt at få sat hegn op i stedet for de gamle hække, som har set bedre dage. 
Tænkte at de skulle være 180 cm mellem lejlighederne og ellers 160 eller 120 cm resten af vejen. 
Jeg kunne dog tænke mig 2 fag ud til Christiansvej som er 180 cm 
Forslaget er indsendt af Bente Helene Haagensen Christiansvej 4A.  
 
 
Sundby-Hvorup Boligselskabs politik er at vi helst vil have hække. Hegn bliver grimme med årene 
og kræver  vedligeholdelse. 
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Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja : 0 stemmer. 
Nej 19 stemmer 
Forslaget blev forkastet. 
 
Ad. pkt. 6. 

 

Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

På valg er:  

      Bettina Nielsen, Østermarken 106. Modtager ikke genvalg.   
      Margit Holmgaard, Markeds Alle 31.   

                             Lissi Huus, Stengården 24.      
 

Afstemning: 
  
      Margit Holmgaard, Markeds Alle 31.  73 stemmer.   

                             Lissi Huus, Stengården 24.  65 stemmer. 
     Christians Rasmussen, Markeds Alle 17 65 stemmer. 
     Trine Ingvardsen, Syrenparken 4.      40 stemmer. 

 
Valgt.  
      Margit Holmgaard, Markeds Alle 31.    
                             Lissi Huus, Stengården 24.   

     Christians Rasmussen, Markeds Alle 17.  
   
 
Ad. pkt. 7. 
 
Valg af 2 suppleanter. 
 
 
Valgt.  
 
Eva Pedersen, Stengården 11.  1. suppleant. 
Trine Ingvardsen, Syrenparken 4.  2. suppleant. 
 
 
Ad. pkt. 8. 
 
Eventuelt. 
 
Følgende blev drøftet:  
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Sp.: Hvad med vores haveaffald og containere? 
Sv.: Det er et område, som ejendomsfunktionærerne bruger rigtig meget tid på. Vi vil forsøge at         
       lave en overgangsløsning med containere på p-pladsen, hvor beboerne selv kan smide deres                
       have-affald i. Genbrugsafgiften er steget over 20 %, så derfor ser administrationen på, om  
      der er andre steder, hvor der kan spares og effektiveres. I forhold til storskrald vil der komme  
      skriv rundt omkring, hvordan man kan kontakte AVV.   
Sp.: Kan der etablere molokker flere steder ved vores bebyggelser? 
Sv.: Det vil administrationen kigge på. Samtidig vil vi kontakte kommunen og høre, hvad deres  
      planer for området omkring renovation og sortering af affald.  
Sp.:Hvornår udskiftes elevatoren i Stengården. 
Sv.: i september. 
Sp.: Hvornår skiftes taget på Jernbanegade. 
Sv.: Det var planen det skulle være i 2023 – men som byggepriserne har udviklet sig udskydes  
        udskiftningen sandsynligvis. 
Sp.: Saltning er på Christiansvej skader beplantningen. 
Sv.: Det er noteret. 
Sp.: Hvornår laves de ting der er noteret på markvandringen. 
Sv.: Det arbejde eksterne der er bestilt til skal udføres inden udgangen af oktober og det vi selv  
       skal lave i løbet af vinteren. 
Sp.: Må man lade sin el-knallert op fra sin hus installation. 
Sv.: Ja. 
Sp.: Hvornår udskiftes hegn på Markeds Alle. 
Sv.: Efter behov. 
Sp.: Hvem ejer gangstien langs husene mod centeret. 
Sv.: Brønderslev Kommune. 
Sp.: Hvornår udskiftes vinduerne på Skovglimt. 
Sv.: Når der er økonomi til det. 
Sp.: Hvor skal brugerne af fælleshuset på Syrenparken holde med deres biler. 
Sv.: I deres egen bygningsafsnit eller på hallens p-plads. 
       Det vil komme til at fremgå af folderen som laves på fælleslokalet. 
Sp.: Hvor ofte tømmes papir container m.m. 
Sv.: Hver måned. 
Sp.: Hvem sætte dem på plads. 
Sv.: Det gør vores folk. 
 
 
Jens Jørgen Jensen afsluttede mødet og takkede for et godt møde.      
 
Mødet sluttede kl. 20,56 
 
Ref.  Jens Erik Grøn  


