
Referat af afdelingsmøde tirsdag d 14. januar 2014 

 

Tilstede: 50 lejemål, svarende til 100 stemmer. Derudover deltog ejendomsmester Michael 

Vegeberg og Rikke Stisager fra DAB. 

 

1) Valg af dirigent. 

Rikke Stisager blev valgt som dirigent.  

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og dermed 

beslutningsdygtigt. 

 

2) Valg af referent og stemmeudvalg. 

Birthe fra afdelingsbestyrelsen blev valgt som referent. 

Jette Nonboe og Frank Ovesen, blev valgt til stemmeudvalget. 

 

3) Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for 2013. 

Marianne aflagde afdelingsbestyrelsens beretning for 2013. Det har været et år der 

især har været præget af udskiftningen af døre og vinduer, men det til trods er alt 

forløbet rigtig godt. 

Det har dog til tider også været en større eller mindre belastning, med at have 

diverse lifte og containere parkeret rundt omkring. Der har ligeledes været en del 

gener på grund at kørepladerne, som desværre hurtigt bliver meget glatte og ligger 

ujævnt, hvilket har besværliggjort gang med barnevogne, klapvogne og rollatorer. 

Vores grønne områder er desværre heller ikke gået ram forbi plader og maskiner, 

men, bestyrelsen har forudset dette og sat penge til side til genopretning så 

Nørreby igen bliver pæn at færdes i. Der er ligeledes opstået et problem, som man 

ikke har været opmærksom på, da nogle beboere har brug for ekstra greb på 

havedøre, for at kunne færdes og kunne komme trygt og sikkert ud og ind af sin 

have, da man IKKE må bryde den aluminiumsforsegling der er på vores nye døre 

og vinduer. Sker det bortfalder garantien på den pågældende dør eller vindue. 

Bygge udvalget prøver i samarbejde med kommunen at finde en brugbar løsning 

på dette. 

I slutningen af foråret er selve udskiftningen af døre og vinduer tilendebragt. I 

starten af det nye år sætte byggeudvalget sig atter sammen, så de kan få udarbejdet 

det udbudsmartriale der skal sendes i licitation, inden vi kan påbegynde fase 2 med 

at få udskiftet vores forbrugsvandsrør, som gerne skal begynde umiddelbart efter 

udskiftningen af døre og vinduer er afsluttet. 

Når udskiftningen af vandrørene er tilendebragt, tages der hul på ansøgningerne 

om at få opsat nyt køkken.  

I det forgangne år har vi jo også afholdt Nørrebys 25 års jubilæum, det løb af 

stablen på en dejlig sensommer dag i september uden en sky på himlen, så børnene 

kunne muntre sig på hoppeborgene eller blive malet i ansigtet mens forældre og 

bedsteforældre gik et smut i seniorklubben hvor der blev budt på kaffe og te, samt 

et hav af forskellige slags hjemmebag. Slagteren havde hele dagen igennem gang i 

grill’ene, så maden var klar til de mange sultne mennesker der havde tilmeldt sig 

til spisning efterfulgt at dans. 

Afdelingsbestyrelsen vil gerne sige en stor tak til de mange hjælpere der fik dagen 

til at forløbe planmæssigt. 



Der er nu sat hjertestarter op i alle 3 vaskerier, og disse er registeret hos Tryg-

fonden. Der er blevet sat videoovervågning i martrialegården, efter at der desværre 

har været indbrud, dog uden noget synderligt godt udbytte for 

gerningsmanden/mændene. Bestyrelsen drøfter i øjeblikket muligheden for at 

sætte overvågning op i storskraldsrummene, så de fremover bliver benyttet efter 

hensigten og ikke som tilfældet desværre nu er nogen steder, som losseplads. 

Der har været nogle mindre problemer med at hunde ikke bliver holdt i (kort)snor 

på gangstierne. Så det blev henstillet til at alle har deres hund tæt ved siden af sig 

selv, så længe man går på områderne mellem husene i henhold til 

ordensreglementet, da ikke er alle er trygge ved hunde. Der henstilles ligeledes til 

at man sørger for at holde sin egen kat inden døre, også i henhold til 

ordensreglementet. Man skal desuden huske at gå på ejendomskontoret og søge 

om tilladelse til at holde husdyr inden man anskaffer sig det. OBS! kun 1 hund 

eller 1 inde kat, uanset størrelse. 

I Nørreby har vi heldigvis også nogle klubber, nogen kun for beboerne i Nørreby 

mens andre er åbne for udefrakommende. Der er autoklubben som ligger i 

forbindelse med det store fælleshus og kun for beboere i Nørreby, Træværkstedet 

er beliggende under Snerlehavens fælleshus, nøgle udlevering sker på 

ejendomskontoret, Hobbyklubben er beliggende under Gyvelhavens fælleshus der 

skal man ligeledes henvende sig på ejendomskontoret, så er der seniorklubben 

hvor udefrakommende kan blive medlemmer, man kan blive medlem når man er 

fyldt 55 år, men grundet begrænset plads, kan der dog forekomme venteliste, 

seniorklubben er beliggende i det store fælleshus. Og sidst men ikke mindst har vi 

NDBK (Nørreby drat og billardklub) som ligeledes er åben for udefrakommende, 

man behøver ikke være medlem for at benytte klubben men de vil rigtig gerne 

have mange flere medlemmer, NDBK forefindes ligeledes i det store fælleshus, 

diverse informationer omkring de enkelte klubber kan findes i beboerbladet eller 

på www.noerreby.dk . 

Det er også på www.noerreby.dk at du kan finde de sidst nye meddelser om hvad 

der sker i Nørreby såsom hvis der sker drift forstyrrelser af nogen art. 

Mange af disse informationer kan du også finde i beboerbladet som kommer 4 

gange årligt. 

Formanden takkede for et godt samarbejde i det forgangne år med medarbejdere, 

afdelingsbestyrelse og DAB. 

Der kunne efterfølgende stilles spørgsmål til beretningen, hvor der blev spurgt om 

grunden til at vores hjertestartere er låst inde? 

Svaret er at dette er for at sikre at de virker hvis nogen skal få brug for dem, så 

man på den måde udgår hærværk og lignende på dem, da der dagligt er en stor 

gennemstrømning af udefrakommende i Nørreby. 

En anden var urolig for at vi får en stor ekstra regning på el da håndværkerne i 

forbindelse med arbejdet i boligen trækker strøm fra det pågældende lejemål? 

Dertil blev der svaret at det kun er de små maskiner der bruger strøm fra det 

enkelte lejemål, men der vil blive holdt øje med eventuelt misbrug. 

Der blev spurgt til om det var tilladt at sætte ”film” på vinduerne? 

Dette er fuldt ud tilladt, det skal dog fjernes ved fraflytning. 

Der er nogen der har problemer med at se ud gennem de nye ruder i hoveddørene 

da disse sidder forholdsvis højt, om der er nogen mulighed for at supplere med en 

dørspion længere nede? 

http://www.noerreby.dk/


Bestyrelsen vil undersøge dette. 

En havde fået en ekstra regning i forbindelse med udskiftningen af vinduerne og 

ville vide om dette kunne have sin rigtighed? 

Ja det kan det godt var svaret og der blev gjort opmærksom at vedkommende jo 

ikke selv skulle betale den og det kun var forekommet yderligere 4 eller 5 steder, 

da håndværkerne har brugt tid på at få adgang til vinduerne. 

Samme herre ville ligeledes gerne hører, om det ikke var muligt at henstille at 

beboere i Morelhaven kun benyttede deres egen parkeringsplads, da der med 

mellemrum er mangel på pladser mens byggeriet finder sted? 

Der blev gjort opmærksom på at vores p-pladser er omfattet lov om offentlig 

parkering og det derfor at tilladt for alle at benytte dem. 

 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

4) Fremlæggelse af årsregnskab for 2012/2013. 

 

Det afsluttede regnskab udvist et overskud på kr. 311.000,00 som er fremkommet 

ved at vi har sparet.  

Kr. 142.000,00 på vores kapital udgifter. 

Kr. 134.000,00 på almindelig vedligeholdelse. 

Kr.   74.000,00 som indgået fra tidligere lejere som ellers var afskrevet. 

Kr. 100.000,00 som vi har fået i tilskud fra TaB´s dispositionsfond i forbindelse           

med renovering af ungdomsboligerne. 

Vi desværre også brugt flere penge end budgetteret visse steder. 

Kr. 2.700.000,00 til henlæggelser efter nedlæggelsen af varmelauget. 

Kr.    151.000,00 på drift af vaskerier m.m. 

Kr.      92.000,00 i mindre rente indtægter. 

 

Der var ingen spørgsmål. 

 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

5) Orientering om fællesantenneanlægget. 

 

Jesper orienterede kort om hvad det ville kræve og hvilke fordele og ulemper der 

ville være i forbindelse med at vi får skiftet en del at vores kabelnet, så det vil 

blive muligt for den enkelte lejer, selv at vælge om man ønsker at modtage grund, 

mellem eller fuld pakken. 

Jesper oplyste desuden om at det kunne være en fordel hvis der bliver lagt nogen 

”tomme” rør ned mens vi har gravet op til de nye vandrør hvor der så på sigt ville 

kunne trækkes nogle nye kabler gennem. 

Følg med på www.noerreby.dk.  

 

6) Godkendelse af afdelingens budget for perioden 1. juni 2014 – 31. maj 2015. 

 

Nørreby har et budget på kr. 28.711.000,00 heraf gå de 45 % kr. 12.890.000,00 til 

terminer, vi mangler dog kun at tilbagebetale et prioritetslån dette sker i 2015, 

herefter vil vores terminsydelse blive fast frosset på omkring kr. 13.000.000,00 

http://www.noerreby.dk/


årligt hvoraf de 60 % går til landsbyggefonden og de restende 40 %  til TaB´s 

dispositionsfond.  

11 % går til faste udgifter som, vand, lys, varme, renovation m.m. 

26 % går til variable udgifter som, renholdelse, mandskabstimer, vaskerier, 

fælleshuse m.m. 

18 % går til henlæggelser/opsparing. 

 

Vi har indtægter på kr. 28.711.000,00 hvoraf størstedelen kommer via huslejen, 

dette giver en huslejestigning pr. 1.juni på 0 %, da vi jo i løbet af foråret får en 

stigning på 4,5 % når vi skal begynde at betale for vores nye døre og vinduer. 

 

Der var 2 spørgsmål til budgettet. 

For det første om der kommer en varsling på de 4,5 %? 

Rikke fra DAB kunne oplyse at det skal varsles minimum 3 måneder inden den 

træder i kraft.  

Dertil var der et tillægsspørgsmål om hvorfor vi begynder inden man kender den 

endelige pris? 

Til det kunne Rikke oplyse at man i dag, modsat tidligere betaler nogle forholdsvis 

dyre renter på byggelån. Så derfor er det en klar fordel at få hjemtaget det endelige 

lån og begynde en real tilbagebetaling. 

Der var et spørgsmål om finansieringen af varmecentralen? 

Marianne kunne oplyse at der er afsat kr. 125.000,00 om år på vores 10 års budget 

frem til 2024. 

 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 

Rikke orienterede om stigningen på antennebudgettet på kr. 3,00  

 

Antennebudgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 

7) Indkomne forslag. 

        

1) Dørtelefoner i opgangene. 

 

Lene kom med en kort begrundelse om hvorfor hun ønskede at stille forslaget. 

Marianne oplyste at afdelingsbestyrelsen bakkede op om forslaget, som også er 

indregnet i budgettet for 2013/2014 

Der var et spørgsmål til forsalget da men jo ikke må aflåse opgangene? 

Dertil blev der svaret at det først er tilladt at aflåse opgangene når der er opsat 

dørtelefoner da man jo ikke kan råbe de øverste beboere op nedefra og derfor ikke 

kan modtage besøg. 

Det blev også oplyst at når dørtelefonerne er blevet opsat vil der blive udleveret en 

nøgle til postbuddet så vi ikke skal flytte postkasserne udenfor. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

2) Udskiftning af hoveddøre i opgangene. 

 



Lene ønskede forsat at opretholde sit forslag da hun ikke mener at dørtelefoner er 

sikring nok i opgangene. 

Rikke oplyste at prisen for udskiftning af hoveddørene vil blive i omegnen af 

kr. 1.500.000,00 hvilket vil give en husleje stigning på 1,8 % 

 

10 stemte for. 

88 stemte imod. 

2 stemte blankt. 

 

Forslaget blev forkastet 

 

Afdelingsbestyrelsen lovede dog at undersøge muligheden for at sikre 

hoveddørene med nogle stål skinner. 

 

3) Montering af nedløbsventil på nedløbsrør. 

 

Afdelingsbestyrelsen har undersøgt muligheden for at montere en nedløbsventil på 

nedløbsrørene, prisen vil komme til at ligge på ca. kr. 90,00 pr. stk. 

afdelingsbestyrelsen opfordrede til at man i stedet lavede en ændring i 

ordensreglementet hvor der kommer til at stå det er muligt at få en nedløbsventil 

monteret ved henvendelse på ejendomskontoret, det vil ikke være tilladt selv at 

montere den. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

4) Mere lys, større tryghed og tilgængelighed (ændring af ordensreglement). 

 

Afdelingsbestyrelsen kom med et forsalg om at vedtage en ændring i 

ordensreglementet så hækkene i forhaverne må have en maks. Højde på 160 cm. 

Så lyset ved hoveddørene kommer ud på fællesarealerne. 

 

Der blev spurgt til om dette så også kom til at omfatte hegne i forhaverne? 

Hvilket afdelingsbestyrelsen kunne bekræfte da det gælder alt hvad man har i 

forhaven dog ikke parasoller så længe de ikke er opslået i lygtetændingstiden. 

Efterfølgende var der en munter debat om hvilke haver på torvet der var for eller 

baghaver, til sidst fandt alle ud af dette. 

Afdelingsbestyrelsen oplyste at der vil blive sørget for at hækken kommer ned i 

den rigtige højde såfremt man ikke selv kan skære den ned. 

Man skal blot henvende sig på ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen forslog at 

det blev gjort så alle hækkene var nede i rette højde når udskiftningen af 

vandrørene er tilendebragt. 

 

92 stemte for. 

0 stemte imod. 

8 stemte blankt. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 



 

 

5) Indbyggede skabe 

 

Forslaget udgik da det er tilladt at erstatte de indbyggede skabe med egne skabe, 

de indbyggede skabe skal dog forefindes i lejemålet ved fraflytning. 

 

6) Direkte valg af formand 

 

Jette redegjorde for hvorfor hun gerne så formanden bliver valgt direkte på 

afdelingsmødet frem for at afdelingsbestyrelsen konstituere sig selv efterfølgende. 

 

Rikke forklarede om forskellen på de 2 fremgangsmåder. 

Den nuværende form gør at der ikke skal indkaldes til ekstraordinært 

afdelingsmøde i tilfælde af at formanden af en eller anden grund er ude afstand til 

at forsætte. 

 

Ved direkte valg skal der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde hvis det 

bliver nødvendigt at finde en ny formand mellem 2 afdelingsmøder og dette skal 

ske med minimum 2 ugers varsel. 

Hvis beboerne er utilfredse med den formand de har valgt på afdelingsmødet kan 

de indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde hvis minimum 25 % af beboerne 

skriver under på at de ikke mener at formanden ikke er i stand til at forvalte 

opgaven på forsvarlig vis. 

 

8 stemte for. 

86 stemte imod. 

6 stemte blankt. 

 

Forslaget blev forkastet. 

 

8) Valg til afdelingsbestyrelsen. 

Følgende var på valg: 

   

Flemming Poulsen,  

Jesper Therkildsen 

Rita Hansen  

 

Alle 3 ønskede at genopstille. 

Der var ikke andre i salen der ønskede at opstille. 

De blev alle 3 valgt for 2 år. 

 

Tillykke med valget. 

 

9) Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 

Der skulle vælges 2 suppleanter til afdeling for 1 år. 

 

Til de 2 pladser opstillede. 



 

Ulla Westrup 

Isabella Dupont 

Lene Gall 

 

Derfor skulle det stemmes om hvem man ønskede som suppleanter. 

 

Ulla Westrup fik 65 stemmer 

Isabella Dupont fik 37 stemmer 

Lene Gall fik 63 stemmer. 

Ugyldige 14 stemmer 

 

Tillykke med valget til Ulla og Lene. 

 

10) Eventuelt. 

 

Alt kan drøftes intet kan besluttes. 

 

Der blev spurgt om der var begrænsninger for brug af husholdningsmaskiner 

(vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner m.m.) i bestemte tidsrum 

ligesom det er tilfældet med håndværksmaskiner? 

Der blev henvist til at ordensreglementet ligger på www.noerreby.dk/tjekselv 

Der var ingen tilstede som kunne huske om de pågældende maskiner er omfattet 

tidsbegrænsning.  

 

En henvist til at Marianne i beboerbladet var citeret for at sige at vi desværre 

skulle have alle gulvene brækket op når vi skal have installeret nye vandrør, hun 

ville gerne vide om det var blevet besluttet at de nu alligevel skulle ligge under 

gulvene og ikke i kasser oppe under loftet sådan som afdelingsbestyrelsen tidligere 

har oplyst. 

Marianne kunne berolige med at det er en journalist der  skrevet indlægget i 

forbindelse med et interview under jubilæet og det var pyntet lidt hist og pist og 

rettet til så fakta nogen steder ikke stemte. 

 

Der kom lidt information om hvor og hvordan afdelingsbestyrelsen formidler 

information til beboerne. 

 

Der bliver omdelt et beboerblad 4 gange årligt, ansvarshavende redaktør Jette 

Nonboe. Det er muligt for beboerne at komme med indlæg til bladet, deadline 

findes i nederst på bageste side i sidste blad. 

 

Der er blevet oprettet en hjemmeside, som bliver opdateret næsten dagligt 

www.noerreby.dk ansvarshavende Jesper Therkildsen. 

 

Der er oprettet nogle grupper på www.facebook.dk 

Første grupper hedder Nørreby administrator Jesper Therkildsen 

Denne gruppe omfatter alle beboere i Nørreby. Kan kun findes via 

www.noerreby.dk  

http://www.noerreby.dk/tjek
http://www.noerreby.dk/
http://www.facebook.dk/
http://www.noerreby.dk/


Anden gruppe Klintehave administrator Jesper Therkildsen og Lasse 

Tredje gruppe Akelejehave administrator Jessie Broager og Jimmi Thøgersen. 

Fjerde gruppe Porsehaven administrator Birthe de Krak denne gruppe inkludere 

også Jasminhaven. 

 

 

Det blev oplyst at der findes 2 gratis apps til smartphone som kan redde liv 

Hjertestarter 

Redliv 

Begge er udgivet af hjerteforeningen. 

 

 

 

Mødet sluttede kl.22  

Afdelingsbestyrelsen takker for et godt møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


