
 

  

 4
8
6
6
4
7
0
 m

a
r1

4
 

 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde 

Mandag den 22. januar 2018 kl. 19:00 

i Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup 

 

Tilstede var beboere fra 56 lejemål, ejendomsmester Michael Vegeberg og fra DAB, 

Rikke Stisager og Charlotte G. Pettersson. 

Med følgende dagsorden: 

1. Vi får besøg af HTK. Yvonne Nielsen kommer og fortæller os om den nye 

affaldsordning i Nørreby, som vil træde i kraft i foråret. 

Yvonne Nielsen fortalte om den nye affaldsordning, som kommer i Nørreby i løbet 

af foråret. 

 

Der kommer 5 nye containere, som vil være aflåst, så det kun er Nørrebys bebo-

ere, som kan bruge containerne. I containerne skal beboerne lægge småt brænd-

bart. Det vil på sigt kunne betyde, at afdelingen kan spare penge, hvis småt 

brændbart ikke længere kommer med i husholdningsaffaldet men i stedet bliver 

sorteret fra. 

 

Der vil være en overgangsordning i forbindelse med opstarten af de nye contai-

nere, og herefter vil de nuværende affaldsskure blive fjernet. Ordningen træder i 

kraft, så snart belægningen er klar til de nye containere. 

 

I affaldsgården kommer der containere til glas, metal, papir og plast. Herudover 

vil der være mulighed for storskrald som hidtil. Til småt brandbart må der kun be-

nyttes klare plastsække. 

 

Afdelingen indkøber nogle flere trækvogne, som kan benyttes til at transportere 

storskrald til affaldsgården, trækvognene udlånes via ejendomskontoret.  
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Yvonne Nielsens PowerPoint præsentation og kort over placering af containere kan 

ses på Nørrebys hjemmeside.  

Jesper Therkildsen oplyste, at der vil blive sendt en orientering ud når ordningen 

træder i kraft. 

 

2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Formand Jesper Therkildsen bød velkommen til mødet og foreslog Rikke Stisager, 

DAB, som dirigent, hvilket forsamlingen tiltrådte. Rikke Stisager konstaterede, at 

mødet var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. 

 

Bestyrelsen pegede på Charlotte G. Pettersson, DAB, som referent, hvilket for-

samlingen tiltrådte. 

 

Til stemmeudvalg blev Tina Hellested, Frank Ovesen og Rikke Stisager fra DAB 

valgt.  

 

3. Fremlæggelse af beretning for perioden 

Jesper Therkildsen fremlagde bestyrelsens beretning.  

 

Beretningen er vedlagt som bilag A. 

 

Der blev spurgt til vinduer og døre, om ikke der kunne findes en midlertidig løs-

ning, da der var store problemer med kondensvand på vinduerne og døre som er 

utætte. 

 

Jesper Therkildsen svarede, at der arbejdes på at få løst problemerne, men at det 

desværre er en længere proces, og at der er jurister, som gennemgår sagen. Her-

udover er det vigtigt, at få luftet ud 3 gange om dage, for at minimere kondens-

vand på vinduerne. 

 

En beboer spurgte om ikke stregerne på parkeringspladserne kunne blive tegnet 

helt op, så der ikke kun var ”T-kryds”, da det ikke er alle beboere, som parkerer 

lige hensigtsmæssigt. 
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Jesper Therkildsen svarede, at det ville afdelingsbestyrelsen kigge på, men at det 

er en forholdsvis dyr udgift, at få tegnet p-pladserne op, og det kan evt. først 

komme med i budgettet for 2019-2020. 

 

Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering 

Rikke Stisager fremlagde regnskabet for 2016-2017, som viser et overskud på 

612.207 kr., som er overført til resultatkontoen. Overskuddet skyldes, at der er 

brugt ca. 100.000 kr. mindre på konto 114 – renholdelse, og ca. 200.000 kr. min-

dre på almindelig vedligeholdelse. 

 

Der er kommet lejetillægsindtægter ind for 103.000 kr. (køkkenmoderniseringer), 

som der ikke var budgetteret med, samt ca. 50.000 kr. mere i renteindtægter. 

 

Forsamlingen tog regnskabet for 2016-2017 til efterretning. 

 

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 2018-2019 

Rikke Stisager fremlagde budgettet for 2018-2019, som viser en huslejestigning 

på 0%.  

 

Renovation stiger med 43.000 kr., forsikringer stiger med 37.000 kr. afdelingens 

energiforbrug falder med 140.000 kr., bidrag til boligorganisationen falder med 

12.000 kr., renholdelse stiger med 386.000 kr., almindelig vedligeholdelse falder 

med 15.000 kr., særlig aktiviteter stiger med 48.000 kr., diverse udgifter falder 

med 84.000 kr. Alt dette i forhold til sidste budgetår. 

 

Forsamlingen godkendte enstemmigt budgettet for 2018-2019. 

 

Rikke Stisager gennemgik antennebudgettet til orientering, som viser et fald på 7 

kr. i antennebidrag, således at antennebidraget falder fra de nuværende 163 kr. 

pr. måned til 156 kr. pr. måned. 

 

Forsamlingen tog antennebudgettet til efterretning. 
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En beboer spurgte til, hvorfor er der forskel på prisen for et nyt vaskekort i by-

erne, det koster 500 kr. i Nørreby og 150 kr. i Vesterby, at få et nyt vaskekort.  

 

Referentens tilføjelse: Afdelingen opkræver 500 kr. for et nyt vaskekort, hvis be-

boboeren har smidt sit kort væk. Hvis vaskekortet er slidt eller defekt, bytter af-

delingen kortet omkostningsfrit. 

 

6. Indkomne forslag 

 

a) Forslag om forøgelse af pulje 2 for modernisering af køkken via den 

kollektive råderet. 

Der er på nuværende tidspunkt afsat 1 mio. kroner som lån af afdelingens egne 

midler til at finansiere modernisering af køkkener, hvilket giver mulighed for 

17-18 køkkener. Der stilles forslag om, at puljen forøges til 2 mio. kroner. Der 

er stadig tale om, at det maksimale beløb er 50.000 kroner tilbagebetalt med et 

lejetillæg i 10 år. Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 

 

Jesper Therkildsen redegjorde for forslaget. 

 

Forsamlingen godkendte forslaget med forhøjelse af den nuværende køkken-

pulje 2 med 1 mio. kr., således at puljen bliver på i alt 2 mio. kr. og at der for-

sat kan laves flyttekøkkener. Det maksimale beløb er 50.000 kr. på køkken til-

bagebetalt med et månedligt lejetillæg i 10 år. 

 

Der var 10 stemmer, der undlod at stemme, resten var for. 

 

b) Ændring af ordensreglement 

Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 

Jesper Therkildsen fremlagde ændringerne i ordensreglementet samt en tilfø-

jelse til punkt 18 haver, som præciserer råderetten til de haver, som 1. sals bo-

liger råder over. 

 

Ændringerne i ordensreglementet blev drøftet. 

 

Forsamlingen godkendte ændringerne af ordensreglementet. 
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Der var 6 stemmer der undlod at stemme. 

 

Referenten kan efterfølgende oplyse, at det i punkt 3a forholder sig således, at 

VVS omkostninger forbundet med installation af opvaske- og vaskemaskiner 

bliver dækket af afdelingen – og ikke af beboeren. Derfor er punktet rettet til, 

så det stemmer med praksis. Dette er godkendt af dirigenten. 

 

 

7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

Bestyrelsen består af:  

Jesper Therkildsen, formand 

Flemming Poulsen, næstformand 

Lene Gall  

Susanne Elisabeth Frantzen 

Ole Svendsen 

 

På valg er: Jesper Therkildsen og Ove Svendsen. 

 

Der skal vælges 2 medlemmer for 2 år. 

 

Forsamlingen genvalgte Jesper Therkildsen og Ove Svendsen for 2 år.  

 

8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

På valg er Henrik Andersen 

 

Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år. 

 

Følgende 5 kandidater stillede op:  

Dennis Jakobsen, Lasse Rasmussen, Kristina Vedelsparre, Karin Petersen og Ulla 

Westrup.  

 

Stemmerne fordelte sig således: 

Bogstav Navn Antal stemmer Plads 

A Dennis Jakobsen 73 1 

B Lasse Rasmussen 53 2 
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C Kristina Vedelsparre 31  

D Karin Petersen 29  

E Ulla Westrup 7  

 

Derved valgte forsamlingen Dennis Jakobsen som 1. suppleant og Lasse Rasmus-

sen som 2. suppleant, begge for 1 år. 

 

9. Eventuelt 

En beboer  gav ros til afdelingsbestyrelsen for deres arbejde, og en stor ros til 

ejendomsfunktionærerne for deres arbejde. Herudover, spurgte beboeren til, 

hvorfor at afregningen for vand først kommer 6 måneder efter regnskabet er af-

sluttet. 

Rikke Stisager svarede, at lovgivningens frister for udsendelse af årsopgørelsen er 

overholdt, idet den skal sendes til beboerne senest 3 måneder efter modtagelse 

fra forsyningsvirksomheden. Dirigenten kan efterfølgende oplyse, at den blev 

modtaget den 3. april 2017. 

 

Poul spurgte endvidere, om det var rigtigt at Kommunen ville hæve vejbelægnin-

gen på Skåne Boulevard. Dette ville give mere trafikstøj, da vinduerne ikke var 

støjsvage. 

Jesper Therkildsen svarede, at det er korrekt at forslaget er i høring, og afdelings-

bestyrelsen arbejder med en eventuel indsigelse, blandt andet vedr. støjbekæm-

pelse. De vinduer som er isat skulle gerne leve op til de krav, som der er på områ-

det. 

 

Lene Gall fortalte, at hjertestarterne er i gang med at blive registreret på Trygfon-

den.dk, så alle kan se, hvor hjertestarterne er tilgængelige. 

 

En beboer spurgte til, hvornår gelænder og træværk skal vedligeholdes.  

Jesper Therkildsen svarede, at vedligeholdelsen ligger i langtidsbudgettet. Michael 

Vegeberg supplerede med, at det er med i næste års budget, hvor det vil blive 

vedligeholdt og evt. udskiftet, hvis dette er nødvendigt. 

 

En beboer sagde, at afdelingsbestyrelsen på deres næste bestyrelsesmøde gerne 

må drøfte maling og vedligeholdelse af skure. 
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Jesper Therkildsen svarede, at dette også er med i langtidsbudgettet, og at vedli-

geholdelsen sker løbende rundt om i bebyggelsen. 

 

En beboer spurgte til vejbelysningen som er blevet skiftet, da det nye skarpe lys 

giver genskær ind i lejemålene. 

Jesper Therkildsen svarede, at vejbelysningen er overgået til Høje Taastrup Kom-

mune, som står for belysningen i dag, og at der er skiftet til LED belysning. 

En beboer supplerede med, at på lamperne ved plejehjemmet, er det blevet sat 

nogle skærme på, som har hjulpet på problemet.  

 

En beboer  spurgte, om der var problemer med skadedyr i området, og hvem der 

dækker for udbedring af skader efter skadedyr. 

Rikke Stisager svarede, at hvis det er bygningsdele som er skadet, så er det afde-

lingen som dækker, men hvis det er skader på beboernes inventar, så er det be-

boerens egen indboforsikring, som skal dække. 

 

Formand Jesper Therkildsen takkede for god ro og orden. 

 

Mødet sluttede kl. 21.50. 

 

Referent Charlotte G. Pettersson, DAB. 

 

 

______________________ 

Rikke Stisager, dirigent 


