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Referat af afdelingsmøde afd. Nørreby, mandag d. 16. januar 2012 
 

Tilstede: 48 lejemål, svarende til 96 stemmer. Derudover deltog ejendomsmester Michael Vegeberg og fra DAB, 
Rikke Stisager. 

 
 

1. Valg af dirigent 
Rikke fra DAB blev valgt som dirigent – dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og dermed 
beslutningsdygtigt. 
 
2. Valg af referent og stemmeudvalg 
Susanne fra bestyrelsen blev valgt som referent. Stemmeudvalg: Ejendomsmester Michael, Frank Ovesen, Selma 
Özüpek og Rikke Stisager. 
Kun tilstedeværende kan afgive stemmer, man kan ikke give fuldmagt til at andre kan stemme for sig. Taastrup 
almennyttige Boligselskab har i efteråret 2010 vedtaget, at der på et afdelingsmøde skal være 25% af de 
stemmeberettigede, for at forlange skriftlig afstemning. Derudover kan dirigenten vælge, at afstemning skal være 
skriftlig.  
 
Dagsorden og referat fra afdelingsmødet bliver offentliggjort på www.dabbolig.dk 
 
3. Aflæggelse af bestyrelsen beretning for det forløbne år  
Marianne (formanden fra bestyrelsen) aflagde beretning for 2011.  
Ved sidste års afdelingsmøde blev det vedtaget, at vi må have hund og indekat, blot skal man huske at meddele 
anskaffelsen på ejendomskontoret. Det er gået smertefrit, langt de fleste hundeejere husker at samle 
efterladenskaber op – og kun få katte går på besøg hos naboer. 
Varmeaflæsningen blev for første gang gennemført uden aflæsningsbesøg, heller ingen store udfordringer her.  
Udskiftning af døre og vinduer – vi fik, som bekendt, tilskud fra TaB’s dispositionsfond til nye yderdøre og 
vinduer. Projektet er så småt i gang og byggeudvalget afventer indkaldelse til møde med rådgiver.  
Mht. udskiftning af de tærede varmtvandsrør – disse skal udskiftes, også her har vi fået hjælp fra TaB’s 
dispositionsfond, her dog på hele beløbet, da rørene skal udskiftes mange år før forventet. Arbejdet med disse er 
dog gået lidt i stå, da rådgiverne er stødt på tekniske problemer.  
Afdelingsbestyrelsen har i 2011 udgivet et nyoptryk af brochuren ”Velkommen til Nørreby” indeholdende 
husorden, tips og råd. Brochuren er omdelt til samtlige beboere (nye som gamle), og vil fremover gives til 
nyindflyttere.  
Snart er alle vaskerierne moderniseret, på nuværende tidspunkt mangler kun Snerlehavens vaskeri. Det forventes 
at blive færdiggjort inden foråret.  
Der vil blive opsat hjertestarter på vaskeriet i Timianhaven, hvis det bliver en succes planlægger bestyrelsen at 
opsætte på alle vaskerier. På den måde er de tilgængelige for alle beboere. 
Vi minder om, at der kun må parkeres i de afmærkede båse, ikke langs ”Tværvejen” eller andre steder. Man 
risikerer bøder. Desuden gør vi igen opmærksom på at stisystemerne i Nørreby ikke er til bilkørsel, da 
fundamentet ikke er stærkt nok. 
Varmelaugene nedlægges langsomt.  
I 2013 kan Nørreby holde 25 års jubilæumsfest. Der er indsamlet 50.000 kr., som skal bruges til at festligholde 
jubilæet. Det er de frivillige, som står for at arrangere loppemarkeder og bankospil, som har indsamlet pengene 
og stor tak til dem. 
 
Kommentarer fra salen: Stor cadeau til bestyrelsen og ejendomsfunktionærerne for deres arbejde. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 
 
 
 
 

http://www.dabbolig.dk/
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4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2010/2011 
Afdelingens regnskabsår løber fra 1. juni – 31. maj.  I Nørreby har beboerne valgt at lade afdelingsbestyrelsen 
godkende regnskabet, og det har vi gjort. I oktober godkendte TaBs bestyrelse det og det blev sendt videre til 
Høje-Taastrup Kommune. 
Regnskabet viser et underskud på 21.260,- kr., dette underskud er overført til resultatkontoen. Underskuddet 
skyldes stigning i almindelig vedligeholdelse og øgede driftsudgifter på vaskerierne.  
 
Regnskabet er taget til efterretning.  
 
5. Godkendelse af afdelingens budget for 2012/2013 
Det omdelte budget blev i hovedtræk gennemgået af Marianne. Der er varslet huslejestigning på 1,12%, med 
virkning fra 1. juni 2012.  
Afdelingens budget er på kr. 28.295.000,00 i alt i næste budgetår.  
 
Budgettet blev godkendt.  
 
Antennebudgettet  
Rikke gennemgik antennebudgettet. Der indeholder en stigning på 54,00 kr., hvilket primært skyldes, at TV2 er 
blevet en betalingskanal fra 1. januar 2012. 
 
Antennebudgettet blev godkendt – 1 beboer valgte ikke at godkende antennebudgettet. 
 
6. Indkomne forslag (alle forslag er omdelt til afdelingens beboere) 
 

Forslagene 1-4 var alle stillet af Selma Özüpek, Klintehaven 12. 
 

1. Lyskontakter i hver lejlighed til lys i opgangene – forslaget blev ændret til at gælde opsætning 
af sensorer i opgangen. Der er indhentet priser på sensorer i 22 opgange, i alt 220.000 kroner som 
ved lån af egne midler over 3 år giver en huslejekonsekvens på ca. 0,30%, som skal ligges oveni 
huslejestigningen på 1,12 %. Forslaget blev herefter vedtaget. 

2. Billigere udbydere af Tv-pakker – forslaget blev godkendt/vedtaget uden afstemning, da 
bestyrelsen allerede nu arbejder på sagen.  

3. Altan til de boliger der ikke har - forslaget bortfaldt. 
4. Bedre/ny ventilering i lejlighederne – forslaget er nedstemt. 

 
5. Forslag vedr. internet i alle boliger  - forslaget bortfaldt, da forslagsstiller ikke var mødt op. 
6. Indhegnet hundegård/hundelegeplads. Forslaget stillet af Hanne Petersson, Nørreby Torv 4. 

Forslaget blev trukket tilbage, der arbejdes i stedet for at finde et andet sted, samt på at søge 
fonde om tilskud til etableringen. 

7. Ændring af vedtægterne for TaB. Forslaget stillet af Adrienne Lötsös. Forslaget bortfaldt, da 
forslagsstiller ikke var mødt op. 
 

Forslagene 8-11 var alle stillet af Torben Hansen, Jasminhaven 1. 
 

8. Opsætning af hegn i stedet for hæk  - det blev i stedet vedtaget, at der skal sættes flere penge af 
til udskiftning af de halvnøgne hække. 

9. Fjernelse af de grønne budskadser  - forslaget blev vedtaget, ejendomsfunktionærerne fik frie 
hænder til selv at beslutte, om der skal sås græs eller om der skal lægges grus på området. 

10. Opsætning af hundeposebokse – forslaget blev trukket tilbage. 
11. Nye komfurer og emhætter i familieboligerne – bestyrelsen udsender med referatet en seddel, 

hvor hver enkelt beboer kan tilkendegive om de har behov for udskiftning, herefter tages 
beslutningen. 



Nørreby den 31. januar 2012/ Susanne Riisberg 

 

 
12. Individuel modernisering af køkkener. Forslaget var stillet af afdelingsbestyrelsen og lagde op 

til, at det maksimale beløb til brug for modernisering af køkkenet er 50.000 kr. tilbagebetalt over 
10 år, hvilket giver et månedligt lejetillæg på omkring 580 kroner. I det maksimale beløb må der 
ikke indgå udgifter til hårde hvidevarer, da disse hører installationsretten. Bestyrelsen foreslog, at 
der i første omgang er en pulje på 1 mio. lånt af egne midler. Bestyrelsen udarbejder forslag med 
navne på 3 – 4 køkkenfirmaer (hvoraf et SKAL være IKEA), tegninger skal godkendes af 
ejendomsmester, ligesom det færdige køkken. Man må gerne selv opsætte køkkenet, såfremt man 
kan garantere at der er håndværksmæssigt forsvarligt. Kun de som ønsker at få nyt køkken, skal 
betale for det. – Forslaget blev vedtaget – også her vil bestyrelsen undersøge det nuværende 
behov. 

 
 

  
7. Valg til afdelingsbestyrelsen  
Valgt uden kampvalg: 
 
Flemming Poulsen, valgt for 2 år 
Rita Hansen, valgt for 2 år 
Birthe de Krak, valgt for 1 år 
 
8. Valg af suppleanter 
1. suppleant: Steen Hansen  
2. suppleant: Hanne Petersson 
 
Alle kandidater takker for valget. Marianne takkede, på bestyrelsens vegne de fremmødte beboere for deres 
engagement. 
 
9. Eventuelt 
Ønske om at der blev indkøbt små koste til at rengøre fnugfiltre på vaskerierne 
 
Tak for lang god aften. 
 
Mødet sluttede 22.15. 
 
 
 
 
 
________________________ 
Rikke Stisager, dirigent 


