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Afdeling 19 
 
Referat fra afdelingsmødet den 6. september 2022 kl. 10:00 
 
 
I mødet deltog: 
 
Beboere: 7 
 
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Hans Bøyen Christensen 
 
Fra administrationen: 
 Allan Kirch Pedersen 
 Dorte Andersen 
  
Ejendomsmester: 

Henrik S. Mikkelsen 
 
Ejendomsfunktionær: 

John Guldbæk 
 

Personale: Bente 
 
  
Ad pkt. 1 
Valg af dirigent: 
 
Hans Bøyen Christensen blev valgt som dirigent. 
 
 
Ad pkt. 2 
 
Afdelingsbestyrelsens beretning. 
 
Ingen. 
 
 
Ad pkt. 3 
 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023. 
 
Dorte Andersen fremlagde budget for 2023. 
 
 
 
 
 



 

 

Side 2/3 

 
 

Budgettet resulterede i en lejeforhøjelse på kr. 39,00 pr. m2, svarende til 3,9 %. 
Lejen er herefter kr. 1.027,00 pr. m2. 
 
Spørgsmål til budgettet: 
 
Sp. Stor udgift til varmeregnskabet. Lejere er frustrerede over man ikke selv har mulighed for     
      at aflæse sit varmeforbrug. Efterlyser digitale målere således at også varmeregnskabet   
      bliver billigere.  
Sv. Der er p.t. ikke penge til nye målere i afdelingen.  
 
Sp. Er Lerumbakken 1 og 3 i samme afdeling? 
Sv.  Ja det er 1 afdelingen. Det er tidligere blevet vedtaget af tidl. Afdelingsbestyrelse. 
 
 
2 stemte imod budgettet. 
 
Budgettet blev godkendt 
 
AKP spørger hvor for der stemmes imod budgettet. 
Svar fra beboere:  Lejerne synes budgettet er uigennemskueligt.   
                          Utilfredshed omkring både Lerumbakken 1 og Lerumbakken 3 er samme afd.  
                          Bl.a.  p.g.a. vinduesvask i nr. 1. og ikke i nr. 3.     
 
 
Ad. pkt. 4 
 
Forslag om repr. Af asfaltbelægningen på adgangsvejen. 
Jeg er en tøs på 82 år, bor Lerumbakken 1,2 værelse 19. Jeg har boet her siden 10. januar, sa 
sad jeg i kørestol og kunne bevæge mig lidt rundt ved hjælp af mine arme. Siden da er jeg 
blevet el.kørestols bruger, det er ikke fordi i skal have min anamnese med for i skal forstå vores 
problemer for os hernede i bunden. Hvem er ansvarlig for lad dap på lap hullede vej, det er en 
skændsel. Det er jo lige meget om der er jer eller kommunen, se nu at få det lavet i kan ikke 
være det bekendt. Jeg vil gerne have skriftlig svar på hvad I vil gøre ved Sagen.  
 
  
Sv. Vejen er en privat fællesvej. Ejes af SHB.  
      SHB skal sikre at man kan færdes forsvarligt – også med el-kørestol.  
      SHB kigger på det. 
 
 
Ad. pkt. 5 
 
Valg. 
 
5.a Valg af formand 
Ingen valgt 
 
5.b Valg af bestyrelse 
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Ingen valgt 
 
5.c Valg af suppleanter 
Ingen valgt 
 
 
Ad pkt. 6 
 
Eventuelt. 
 
Sp.  Der mangler navneskilte på de lejligheder hvor der bor flygtninge. Ser ud som om de er    
       tomme. 
Sv.  Vi kender ikke navne på lejerne – Det er Aalborg kommune der står for det. Men vi       
       undersøger  og ser hvad vi evt. kan gøre.  
 
Sp.  Beskæring af store træer. Der mangler lys ved nogle lejligheder. 
Sv.  Der bliver kigget på det. Beskæring foretages i nødvendigt omfang og rette tidspunkt.  
 
Sp.  Har man en vejledning omkring besparelse af vand i hjemmeplejen? 
Sv.  På SHB´s hjemmeside ligger en brochure vedr. undgå vandspild.  
       Evt. besparelse af vand i hjemmeplejen kan måske findes indenfor Aalborg Kommune. 
 
Sp.  Spare på lys. Kan man evt. slukke nogle lamper ved opgange og postkasser.  
Sv.  SHB kigger på det. SHB er obs på besparelse på energiområdet. 
 
Sp.  Bekymring og frustration omkring de flygtninge børn der bor Lerumbakken 3.  
Sv.  Det er kommunen der skal håndtere det. Men dejligt at man forsøger at hjælpe. 
       Alle er meget positive overfor flygtningene. 
 
Sp.  Kan man ikke få nogle flere blomsterbede i stedet for det kedelige grønne græs. 
Sv.  Det er dyrere at anlægge blomsterbede og det kræver vedligeholdelse, hvilket medfører 
       større udgift til renholdelse.  
 
Sv.  En lejer ønsker fugning ved en vindueskarm. 
Sv.  Ejendomsmester ser på det. 
  
 
Hans Bøyen Christensen afsluttede mødet. 
 
Mødet sluttede kl. 11:15. 
 
 
Ref.  
Dorte Andersen 


