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Afdeling 16 
 
Referat fra afdelingsmøde den 24. august 2022, kl. 19,00. 
 
I mødet deltog: 
 
Mødested: Festlokalet Hanebjælken 21 
 
Beboere: 19 inkl. afdelingsbestyrelsen. 
 
Fra afdelingsbestyrelsen:  
 Lone Frederiksen 

Cristine Wilczynski   
 Mette Olesen 
 Tina Munkholm 
 
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Hans Jørgen Christensen 
 Svend Åge Christensen 
 
Fra administrationen: 
 Mette Lythje 
 Jens Erik Grøn  
  
Ejendomsmester: 

 Henrik Mikkelsen 
   
 
Stemmeudvalg: 
 Mette Lythje 
 Lone Frederiksen 
 
Ad pkt. 1. 
 
Svend Åge Christensen blev valgt som dirigent. 
 
  
Ad pkt. 2. 
 
Afdelingsbestyrelsens beretning. 
 
Afdelingsformand Cristine Wilczynski orienterede om: 
God aften og velkommen til 2022 Afdelingsmøde. Jeg ville havde benytte lejligheden på at byde 

velkommen til nye beboere, men kan se at der ikke nogen. 
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Endnu et år er gået på Afdeling 16 og tid til et tilbageblik på afdelingsstyrelsens arbejde det 

seneste år. Det har været et år med både praktiske og administrative opgaver.  Vi har både 

bestræbt os på at få afdelingen til at fungere så godt som muligt og at leve op til beboeres 

forventninger eller ønsker.  

Alle har stadig været berørt of Covid på den ene eller anden måde i løbet at det sidste år. Der var 

ingen af os der havde nogle tanke om, hvad der ventede os efter d. 11. marts 2020 og hvor 

længe det ville vare. Pandemien satte sit aftryk på afdeling, hvor rammerne omkring beboerens 

dagligdag måtte tilpasses. Der kan mærkes af et fald i lån af fælleshuset og bruge af maske og 

sprit i området, samt planlagt arrangementer.   

I løbet af det sidste år har vi holdt 5 bestyrelsesmøder. Vi har fortaget os 2 havevandringer og en 

bygnings- forårsgennemgang.  Der er udsendt 2 nyhedsbrev for at holde beboere orienteret i nye 

tiltage, arrangementer og information generelt. 

Før sommerferien holdt afdelingsbestyrelsen møde med SHB hvor vi fik indblik i 2023 budget. 

Det har vi godkendt. 

At være medlem af bestyrelse betyder at du kan være med til at bestemme, hvad der skal ske 

her i Afd. 16. Det er dog ikke nogen let beslutninger og vi stræber efter at træffe beslutninger i 

alles bedste interesse. Ved jeres deltagelse i mødet i aften er i også med til at beslutte hvilke 

arbejder og aktiviteter, vi skal sætte i gang det kommende år. Det, vi vedtager, har afgørende 

betydning for næste års budget og dermed for din husleje. Det er os beboere, der har vedtaget 

de regler, der fremgår af vores husorden. Det er derfor kun på et afdelingsmøde, at husordenen 

kan ændres, hvis du synes, at reglerne er ”for skrappe”, ”for slappe” eller at der skal tilføjes 

noget. Det er også på afdelingsmødet, at du som beboer er med til at vælge hvem, der skal sidde 

i afdelingsbestyrelsen, altså de beboere, der i det daglige, varetager afdelingens interesser. 

Måske har du selv har lyst til at blive medlem af afdelingsbestyrelsen? 

Jeg som formand har været heldig at kunne deltage i et formandsmøde, hvor der var mulighed 

for at lære andre afdelingsformænd at kende såvel som mulighed for at etablere nye kontakter, 

hente nye ideer og inspirationer.  

Vi har tidligere forsøgt at organisere forskellige arrangementer f.eks. Til jul, sommerfest, 

nytårsfrokost uden held. Dels pga. Covid men primært pga. manglende deltagelse. Bestyrelsen 

undrer sig over hvorfor det er svært at arrangere et vellykket arrangement. Er der nogle ideer er 
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alle velkommen til at sige til. Vi har drøfte ideen om arrangementer ambassadør, hvor beboer 

kan være med til at lave arrangementer.  

SHB udvides i Vestbjerg med 19 nye boliger. Det er spændende både for Vestbjerg og vores 

afdeling ”Bedre sent end aldrig” kunne være slogan til en af punkterne. Vores problematik med 

skraldespande er blevet løst. Der ses ikke så mange flyvende skraldespande. 

Sammen med Peter og Claus er der fortaget en bygning- forårsgennemgang. Al punkter noteret 

på 2021 gennemgang er fuldført. 

 Der er nogle punkter fra 2022 gennemgang som bestyrelsen har fremhævet. Der er lavet en  

plan for hvad der skal laves af udendørs arbejde i den kommende til.  

 Hækken ved Svalegangen er i dårlig stand og der skal plantes nyt.  

 Der skal dog siges at der bliver ikke plantet ny hæk, førend vi har fået undersøgt 

jorden planterne står i.  Der er aftalt at der skal undersøges hvad der kan gøres og 

hvad det vil koste ifm.  

 Nogle træer skal fældes og i stedet for plantes græs. Området er nogenlunde stort og 

med den beslutning afhjælper vi Peter, da pasning af det grønne områder blev letter. 

 Der stadig døjes med mos i området.  

Prisenerne på alt nu om dage stiger. Vi alle holder øjne med vores pengepungen og leder efter 

steder vi kan spar. El og varm regninger stiger og efter sommerferie stiger pris på vask og tørring 

af tøjet.  I afdeling er der dog nogle steder der kan spares: 

 f.eks. vanding af græsplænen, sortering af affald og storaffald. 

 Daglig renovation skal betales uanset om skraldespanden er fuldt eller ej. Den 

besparelse kan komme fra installation af mollokke. Bestyrelsen er i dialog med SHB og 

ønsker at etablere det bedste løsning for alle.  

Der er ønsker om at kuberne skal flyttes. Der arbejdes stadig på at finde den mest praktisk 

placering der fungerer for alle. 

Udenoms arealers tilstand ser ret godt ud, dog er der stadig områder som kan opstrammes, f.eks. 

pasning af have og hegnet samt klipning af hækken.  

Der skal alligevel nævnes at alle burde holde sig orienteret på SHB hjemmeside samt 

husordenen. Altså de retningslinjer, der er vedtaget af beboerne.  
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 Det er ikke fordi vi i afdelingsbestyrelsen vil gå rundt og lege politi, men vi skylder 

hinanden at respektere, de beslutninger der er truffet. Skulle man have en klage eller 

indsigelse er i meget velkommen til at skrive til kontoret. 

Med det sagt har været flere tilfælde hvor pasning af kæledyr, vaske af ikke tilladt artikler i 

vaskehuset, parkering af varevogn samt personlige biler som ikke blev parkeret i afmærket, båser 

stadig forgår.  Der stadig ses at trailer finde deres ejet parkeringspladser. Miljøgården blevet ikke 

brugt på aftalt måde.  

 F.eks.: Der stadig smides restaffald / mad rester, store møbler, papkasser, planter 

m.m. i den store container. 

 Det er en stor omkostning at få afhentet storskrald. Hvis vi ikke følge reglerne er der 

os, beboer der betaler prisen, med huslejestigning eller fjernelse af miljøgården.  

 Bestyrelsen har overvejet at lukke den ned da der er forsøgt flere gange at stramme op 

på den måde vi behandler området uden held.  

Der er flere og flere som ønsker at købe elbiler. Da det er godt for miljøet og det er vejen frem 

der skulle ses at der ikke må oplade elbiler i Afd. 16 da den overbelaster elnettet. Bestyrelsen i 

samarbejde med SHB er i gang med at undersøge muligheder for at få en station installeret.  

Der er planlagt en Sensommerfest d. 24/9 og en tur til Lille Vildmosen d. 15/10. så sætte datoer i 

kalenderen.  

Til slut vil jeg takke min andre bestyrelsesmedlemmer, Peter, ansatte og Sundby Hvorup 

Boligselskab for et godt og sagligt samarbejde i det seneste år. Bestyrelsen ser frem til endnu et 

år i samarbejde med alle.  

 
Spørgsmål fra salen: 
Sp.: Hvad med os der ikke kan se nyheder på hjemmesiden. 
Sv.: Vi omdeler to nyhedsbreve om året samt laver opslag i ”tavlen” på fælleshuset. 
  
Beretningen blev godkendt ved håndsoprækning af alle. 
 
Ad pkt. 3. 
 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023. 
 
Mette Lythje fremlagde budget for 2023, samt vedligeholdelsesplanen. 
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Budgettet resulterede i en lejeforhøjelse på kr. 31 pr. m2, svarende til 3,73 %. 
Lejen er herefter kr. 866,00 pr. 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: 
Ros fra salen til Mette for fin og detaljeret gennemgang af budgettet. 
 
Budgettet blev godkendt enstemmigt  
 
 
Ad. pkt. 4. 
 
Forslag om:  

Sammenlægning af boligafdeling 16 (112 boliger) med   

boligafdeling nr. 76 på Niels Lyhnes Vej, (19 familieboliger) pr.01.06.2023. 
A. Orientering. 

B. Beslutning.    

 
 

A. Orientering v. direktør Jens Erik Grøn. 
 
Baggrunden for mødet i dag er, at vi ønsker alle boliger Vestbjerg samlet én boligafdeling. 
Ved at samle alle boligerne i én afdeling får vi en stærk økonomisk og beboerdemokratisk enhed. 
Vi sætter begge dele højt, god økonomi og godt beboerdemokrati.  
Afdelingsbestyrelsen er nemlig beboernes talerør. 
 

 Afd. 76, skal på møde (senest 6 måneder efter indflytning af de 19 boliger) træffe 
beslutning om evt. sammenlægning. 

 Vedtager afd. 16 sammenlægningen i dag træder den i kraft pr. 01.06.2023 dog køre de 
vedtagne budgetter videre i 2023 for de to gl. afdelinger.  

 Det nye fællesbudget for 2024 skal først godkendes på det ordinære afdelingsmøde i 
august 2022. 

 Den nye afdeling hedder afd. 16.  
 Den eksist. husorden bibeholdes i den gl. afd. 16. 
 Husorden på Niels Lyhnesvej bliver den samme som afd. 16 med få undtagelser bla. det er 

tilladt at holde et husdyr.  
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Stade på boligerne. 
 De følger tidsplanen med forventet indflytning 01.august 2023. 
 Økonomi – den følger budgettet. 
 Udlejningen opstartes i efteråret 2022 gennem ventelisten. 
 Evt. udlejningsfolder omdeles i Vestbjerg 
 Boliger er alle på 104 m2. 
 Husleje pr. måned ca. kr. 8.500, - (2021-priser) 

 
 
Spørgsmål: 
Sp.: Er det samme vicevært. 
Sv.: Der skal tilføres vicetimer, da der kommer 19 boliger mere til. 
Sp.: Hvem skal betale hvis boligerne ikke kan lejes ud. 
Sv.: Lejeledighed afholdes af vores dispositionsfond. 
Sp.: Bliver størrelsen på afd. best. ændret. 
Sv.: Det er op til afdelingsmødet. 
Sp: Skal det træffes beslutning i dag. 
Sv.: Ja.   
 
 

B. Beslutning. 
Afstemning ved håndsoprækning. 

Ja: 14 stemmer. 

Nej: 1 stemme. 

”Blanke”: Resten. 

Forslaget blev vedtaget. 

 
Ad pkt. 5. 
 
Indkomne forslag 
 
Pkt. 5.1. Forslag om, at - "Bevare beslutningen om - Det er IKKE tilladt at holde husdyr på 
Hanebjælken 1-161 og 70-120 samt Mejlstedvej 30-52 (husorden side 7 - Husdyr).  

Jeg skriver - da jeg er usikker på hvilken ændringer der vil risikere at kunne opstå i forbindelse 
med en evt. sammenlægning af de to afdelinger, afd. 16 og afd. 76. Derfor sender jeg dette 
forslag ind som jeg ønsker behandlet på vores ordinære Afdelingsmøde - Afd. 16. Hanebjælken 
og Mejlstedvej - Onsdag den 24. august 2022, kl. 19.00.  

Forslag - "Bevare beslutningen om - Det er IKKE tilladt at holde husdyr på Hanebjælken 1-
161/Mejlstedvej 30-52" 



 

7 
 

Side 7/8 

Nu da der er stillet et Forslaget af Sundby-Hvorup Boligselskab om en eventuel sammenlægning 
med den nye Afdeling 76, Niels Lyhnes Vej (hvor der er tilladt at holde 1 stk. Husdyr). 

Så hvis denne sammenlægning skulle blive en realitet - mener jeg at det er vigtigt at vi på 
Hanebjælken og Mejlstedvej stadig kan fastholde den beslutning som vi har stemt om op til flere 
gange i årens løb - "Her er det ikke tilladt at holde husdyr" Forslaget er indsendt af Annemarie B. 
Hansen Hanebjælken 119. 

Afstemning ved håndsoprækning. 

Ja: 14 stemmer. 

Nej: 2 stemmer. 

”Blanke”: Resten. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Pkt. 5.2. Forslag om plan for behandling af mosvækst på tage. 
Planen for behandling af mosvækst på tage.  
Forslaget er indsendt af Christine Wilczynski, Hanebjælken 33. 
 
Jens Erik Grøn oplyste, at vi ikke sprøjter i vores boligområder hvilket også gælder tagene. 
Ligeledes henviste Jens Erik til 1 og 5 års rapporten hvor det anføres, at der skal påregnes øget 
drift på grund af mos i tagrender m.m. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 5.3 Forslag om ændring af husorden.  Små kæledyr skal være tilladt - forslag gælder kun 
kat. (husorden side 7 – husdyr) 
Forslaget er indsendt af Christine Wilczynski, Hanebjælken 33. 
Forslaget blev trukket jf. beslutningen under pkt. 5.1. 
 
 
Ad. pkt. 6. 

Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

 
Henrik Fogtmann, Hanebjælken 137, blev genvalgt. 
Lone Frederiksen, Mejlstedvej 44, blev genvalgt. 

   
Ad.pkt. 7. 
 
Valg af 2 suppleanter: 
 

Valgt:  
Eva Jensen, Hanebjælken 19. 1. suppleant. 



 

8 
 

Side 8/8 

 
Bemærkning: 
Det var ikke muligt at vælge to suppleanter denne gang. 
  
 
Ad. pkt. 8. 
 
Eventuelt. 
 
Følgende blev drøftet: 
Sp.: Vores nye skraldespande ”flyver” rundt i blæsevejr. 
Sv.: Vi er ved at undersøge om der skal laves centrale molok stationer. 
Sp.: Storskrald sorteres ikke inden det kommer i storskraldscontaineren – hvad gør  
        vi?. må vi opsætte video overvågning eller mere tydelig skiltning. 
Sv.: Oplysning og information til beboerne er vejen frem for ændring af vaner. 
        Vi må ikke opsætte overvågning på som det ser ud pt. – vi undersøger igen. 
Sp.: Hvad koster tømning af storskraldscontainer om året. 
Sv.: kr. 25.000,00 
Sp.: Hvorfor skal kuberne flyttes?  og er de ikke offentlige tilgængelige? Og er de det kan  
       det jo gøre lige meget om vores naboer bruger dem. 
Sv.: Taget til efterretning, da de er offentlige. Vi undersøger endnu engang om vi ikke kan få    
        vores egne. 
Sp.: Eventuel nedlægge affaldsgården. 
Sv.: En del debat herom. 
Sp: I den omdelte hvidbog skriver i vi skal spare på energien herunder vand – mit wc-kloset er  
       gamle og bruger meget vand. Hvorfor skifter i ikke det? 
Sv.: De udskiftes når de ikke kan betale sig at lave en reparation. 
Sp.: Fjern hækken langs Hanebjælken – den vil aldrig komme til at gro. 
Sv.: Vi ser på det. 
Sp.: Er det Sundby-Hvorup Boligselskab der skal bygge det nye plejehjem her i Vestbjerg. 
Sv.: Ja. 
Sp.: Træer på skrænten mod øst trænger til beskæring. 
Sv.: Det er noteret.  
Sp.:Er der planer om montering af el- ladestander. 
Sv.: Ja. 
 
Cristine Wilczynski afsluttede mødet.    
 
Mødet sluttede kl. 20,55 
 
Ref. Jens Erik Grøn  


