
 

Afdeling 22 
 
Referat fra afdelingsmødet den 31. august 2022 kl. 19.00 
 
I mødet deltog: 
 
Beboere: 11 inkl. afdelingsbestyrelsen. 
 
Fra afdelingsbestyrelsen: 
 Tom Nielsen  
 Hanne Prehn 
 
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Lisbeth Glud 
 Hans Jørgen Christensen 
 
Fra administrationen: 
 Allan Kirch 
 Michael Sølvberg 
 Vibeke Kristensen 
 
Ejendomsmester: 
 Mads Daugaard 
 
Mødested: 
 Fælleshuset, Bakkevej 11. 
 
Ad pkt. 1 
 
Valg af dirigent. 
 
Lisbeth Glud blev valgt som dirigent. 
 
 
Stemmeudvalg. 
Vibeke Kristensen 
Mads Daugaard 
Marianne Nielsen 
 
 
Ad pkt. 2 
 
Afdelingsbestyrelsens beretning. 
 



 

Afdelingsbestyrelsesformand Tom Nielsen orienterede om følgende: 
 
I snart 10 år har vi snakket renovering, og nu er vi ved at være færdige. Vi har fået et fint 
resultat med en acceptabel huslejestigning. Vi er dog noget skuffede over håndværkernes 
”opførsel” i renoveringsperioden – mangel på stolthed og ære for deres fag. Der er stadigvæk 
fejl og mangler, som mangler udbedring, men udbedring af det sidste skulle være på vej. 
 
Vi har modtaget en folder om hvordan vi selv kan skifte filtre i det nye genvexanlæg. Det er 
muligt at kontakte ejendomsmester for at få hjælp/instruktion i hvordan det gøres. 
 
Haver, hække og stakit har været ramt af renoveringen. Der er taget tilbud hjem på at få 
opdateret hækken i forhaverne ud mod vejen – som ny hæk eller supplement til eksisterende. 
 
På sidste års møde talte vi om at vi har fået så fin en vej nu efter renoveringen og det måske 
derfor var hensigtsmæssigt med en opstramning af vores husorden vedr. hækken ud mod 
vejen. Derfor mødtes vi til et ekstra beboermøde i foråret, hvor vi bl.a. fik en snak om højde på 
hækken mod vejen og indtil naboen. Det er endt ud det forslag som vi skal stemme om senere. 
 
I årets løb har der også været snak om, hvorvidt vores boliger er registreret med de korrekt 
antal m2. Jeg vil opfordre den nye afdelingsbestyelse, som vælges i aften, til at kontakte 
administrationen for at sikre korrekt registrering – bl.a. fordi det har betydning for beregning af 
boligstøtte. 
 
I forbindelse med renoveringen har otte af husene fået et vindue blændet af/muret op. Der 
kommer måske et ønske om en form for udsmykning heraf. 
 
 
Kommentar 
Før renoveringen blev vi lovet at beboerne ikke selv skal skifte ventilationsfiltre. 
 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Ad pkt.3 
 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023. 
 
Vibeke Kristensen  fremlagde budget for 2023. 
 
Budgettet resulterede i en lejeforhøjelse på kr. 8,00 pr. m2, svarende til 1,8 %. 
Lejen er herefter kr. 441,00 pr. m2. 
 



 

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. 
 
Sp.: Hvordan kan det være nødvendigt med så store beløb til vedligehold, når vi nu lige har fået 

nyt tag med ny tagkonstruktion og undertag mv.? 
Sv.: Det er lovkrav at vi nu skal kigge 30 år frem i vedligeholdelsesplaner og der er 23 punkter vi 

skal henlægge til. Selvom taget er helt nyt lige nu, så skal der ”spares op i takt med det 
benyttes”. Planlagt vedligehold dækker over alle de opgaver, der er omkring vedligehold af 
husene. Da afdelingen består af huse, kræver det større henlæggelser pr. bolig end det gør 
i boligblokke. Her i afdelingen er der jo tag, facader, sokkel mv. for hver bolig. 

Sp.: Hvilket niveau forventer I huslejestigningerne ligger på i de kommende år? Påtænker I store 
stigninger? 

Sv.: Jf. lovgivningen fastsættes huslejen for det kommende år ud fra de forventede udgifter. 
Der er tale om balanceleje, hvor der kun må opkræves det, som dækker afdelingens 
udgifter.     

 
Afstemning ved håndsoprækning. 
Ja:   alle 
Nej:  ingen 
 
Budgettet blev vedtaget.  
 
 
Ad. pkt. 4 
 
Forslag til ændring/tilføjelse til husorden side 5 – haver. 
 
Forslaget blev fremlagt af formanden. Allan Kirch fortalte om at husordenen også er for at 
hjælpe nye lejere med at finde ud af hvilke retningslinjer, der er i afdelingen.  
 
Sp.: Hvad sker der hvis en lejer ikke klipper hækken, som foreskrevet i husorden? 
Sv.: Allan Kirch forklarede proceduren. Såfremt en lejer ikke klipper sin hæk jf. husorden, kan 

de andre lejere klage til boligselskabet. Herefter vil boligselskabet skrive til den 
pågældende lejer med besked om at få hækken klippet. Hvis ikke vi hører yderligere på 
administrationen forventer vi sagen er løst. Såfremt det fortsat ikke sker, skal den anden 
lejer klage igen. Såfremt lejer ikke får klippet hækken efter at være gjort opmærksom på 
at det skal ske, samt dialog omkring dette, vil det kunne resultere i at administrationen 



 

bestiller ekstern aktør til at klippe hækken. Denne regning skal så betales af lejer, som 
ikke har opfyldt sin forpligtelse vedr. klipning af hækken. 

 
Forslag om at tilføje: 
Såfremt lejer ikke selv klipper hækken, kan arbejdet udføres af ekstern aktør for lejers regning. 
 
Forslaget inkl. tilføjelsen blev enstemmigt godkendt 
 
 
Ad. pkt. 5. 
 
Indkomne forslag. 
 
Pkt. 5.1. Forslag om etablering af nyttigt udelys ved både for- og bagdør ved alle husene (gerne 
på+ siden af huset mod carporten også). 
  
Det har vist sig, at projektets belysningen ved fordør og bagdør ikke er tilstrækkelig. Enighed 
om at det vil være træls med hovsa-løsninger med ledninger på de nyrenoverede facader.  
 
Forslaget trækkes. Der nedsættes et udvalg bestående af administrationen, formanden samt 
forslagsstiller. Udvalget skal arbejde med løsning på ordentlig belysning ved bagdør og fordør – 
med respekt for de nye facader.  
 
 
Ad. pkt. 6 
 
Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem: 
 
Johnny Nielsen, Skolevej 9 blev valgt.  
 
Bestyrelsen består herefter af: 

Tom Nielsen, Skolevej 25 – formand 
Hanne Prehn, Skolevej 29 – medlem 
Johnny Nielsen, Skolevej 9 – medlem  

 
 
Ad pkt. 7 
 
Valg af 2 suppleanter. 
 
Valgt: 
Maja Zhall, Skolevej 9   1. suppleant 
Kirsten Gyrithholm, Skolevej 27  2. suppleant. 
 



 

Ad pkt. 8 
 
Eventuelt 
 
Sp.: Genvex står på 21 grader – kan vi selv ændre i det 
Sv.: Ja. Lejer kan selv regulere temperaturen. 
Sp.: Vores genvex i nr. 9 er ikke tilsluttet.  
Sv.:  Håndværkere kommer på mangeludbedring snarest – formentlig den 3./4. oktober 2022. I 

vil få yderligere oplysninger om det.  Vi sender gerne en medarbejder ud til jer for at 
hjælpe med indstillingen og vise hvordan det skal gøres fremover. 

Sp.: Genvex virker generelt ikke ordentlig. 
Sv.: Der har generelt været mange problemer med de installerede genvexanlæg. Det er ikke 

udført tilfredsstillende. Vi arbejder på sagen sammen med vores rådgivere. 
 Alle lejere skal naturligvis have en ordentlig instruktion. Der er bestilt anlæg, som lejer 

selv skal kunne regulere.  
Sp.: Er I glade for projektet her i afd. 22? 
Sv.: Vi er glade for projektet, men ikke for processen og kvaliteten i udførelsen. Vi arbejder på 

at få udbedret fejl og mangler. Af hensyn til at bevare garantier m.v. er det vigtigt vi 
arbejder med de håndværkere, som har udført den oprindelige opgave. 

Sp.: Vil I ikke sende en seddel rundt til alle, hvor vi kan tilkendegive om vi ønsker besøg af 
medarbejder til instruktion omkring gulvvarme, genvex mv.? 

Sv.: Jo, men det bliver først når vi har sikret at alle anlæg er klar. 
Sp.: Vi er stillet i udsigt at der måske skal laves thermografisk måling af vægge i værelse i 

nr.29. Hvornår sker det? 
Sv.: Vi følger op i forbindelse med mangel gennemgang. 
Sp.: Er det ikke muligt at lave ens skraldespandstativ og postkasser ved de huse, som ikke blev 

ændret til tilgængelighed ved renoveringen? Så vi bevarer det flotte udtryk efter 
renoveringen. 

Sv.:  Vi kigger på om der evt. er midler til dette i projektet. Der er ikke umiddelbart luft i 
afdelingens daglige økonomi. 

 
Teknisk afdeling har indhentet tilbud på at få plantet hæk ved alle forhaver/få suppleret med 
yderligere hæk. Der kommer information rundt og lejerne skal melde tilbage, hvor meget hæk 
de ønsker ved egen forhave. 
 
 
Tom Nielsen afsluttede mødet. 
 
Mødet sluttede kl. 20.40 
 
 
Ref. Vibeke Kristensen 
 


