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Vi fremsender hermed referat af   

ekstraordinært afdelingsmøde 

30. marts 2022 kl. 17:30 

i Beboerlokalet, hjørnet af Greisvej og Kastrupvej 

med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

2. Godkendelse af yderligere huslejestigning i helhedsplan på 2,7% 

3. Eventuelt 

Der vedlægges budgetforslag for 2022-23, hvor regnskabet for 2020-21 fremgår af 

side 2. Ønskes det specificerede budget eller specificerede regnskab, kan dette findes 

på Afdelingens dokumenter - DAB (dabbolig.dk) eller ved henvendelse til ejendoms-

kontoret eller DAB. 

Ad pkt. 2 Helhedsplanens økonomi efter licitation 

Frydensparks helhedsplan/renoveringsprojekt har været i udbud, og resultatet er, at 

projektet ikke kan udføres indenfor den økonomi, som afdelingsmødet i 2018 god-

kendte, med mindre der skal gennemføres besparelser som byggeudvalget ikke finder 

acceptable. 

Hovedårsagen er de meget store prisstigninger på byggematerialer mv. der har været 

det seneste år. Der henvises i øvrigt til nyhedsbrev nr. 15 for helhedsplanen, som om-

taler emnet. 

Byggeudvalget har derfor gennem en grundig proces udarbejdet besparelsesforslag, 

men besparelserne rækker alene til ca. en halvering af meromkostningerne i sagen i 

forhold til det godkendte budget. Byggeudvalget/afdelingsbestyrelsen ser sig på den 

baggrund nødsaget til at foreslå afdelingsmødet en godkendelse af en udvidelse af 

sagens økonomi, som medfører yderligere 2,7 % huslejestigning. 

Hovedstadens almennyttige Boligselskab 

FRYDENSPARK 
 

 

Til beboerne 

REFERAT 
 

Afdelingsmøde 
den 30. marts 2022 

Udsendt  
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https://www.dabbolig.dk/hovedstadens-almennyttige-boligselskab/afdelingsoversigt/frydenspark/afdelingens-dokumenter/
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Der redegøres nærmere på mødet for hvad besparelserne omfatter samt de efter byg-

geudvalgets opfattelse nødvendige udvidelser af sagen, som kræver en godkendelse 

af beboerne. 

Økonomi og huslejestigning 

Afdelingsmødet 30. oktober 2018 godkendte en huslejestigning på 9 %. Med økono-

mien efter licitation, og de besparelser byggeudvalget kan stå inde for, medfører dette 

en huslejestigning på 11,7 % eller 2,7% mere end oprindeligt godkendt. 

Huslejestigningen vil hvis den gennemføres i dag (i 2022 priser) for et lejemål på 

f.eks. 68,7 m2 (3 vær.) betyde, at nuværende husleje stiger fra 5.449,- kr. til 6.087 

kr. (11,7 %), i stedet for til 5.939 kr. (9 %). Altså vil forøgelsen på 2,7 % svare til 

148,- kr. mere om måneden.  

For et lejemål på 48,6 m2 (1 vær.) vil det tilsvarende betyde, at nuværende husleje 

stiger fra 3.880,- kr. til 4.334 kr. (11,7 %), i stedet for til 4.229 kr. (9 %). Altså vil 

forøgelsen på 2,7 % svare til 105,- kr. mere om måneden. 

Huslejestigningen varsles under alle omstændigheder først, når renoveringen af ens 

lejemål er gennemført. 

Der kan normalt opnås boligsikring til huslejen inkl. ovennævnte stigninger, men det 

afhænger af ens personlige forhold, hvorfor en henvendelse til kommunen herom an-

befales. 

På mødet deltager repræsentanter for rådgiver og DAB, som giver en kort gennem-

gang af sagens nuværende stade efter licitationen, foruden mulighed for at svare på 

spørgsmål om genhusning. 

Der vil blive serveret sandwich og vand. 

REFERAT: 

Til stede var 56 lejemål og ca. 70 beboere (112 stemmer). Derudover deltog 

Thomas og Flemming fra ejendomskontoret, Jesper Ingemann og Jakob 

Brandt fra rådgiverne, Steen Ejsing, Jane Nelson, Kenneth Gierahn og Lars 

Frank Jensen fra DAB. 

Formand Camilla Hegnsborg bød velkommen og orienterede kort om, hvad 

der skulle stemmes om og oplyste at byggeudvalget anbefalede, at der 

stemmes ja til en forøgelse af huslejestigningen på 2,7%, da denne er nød-

vendig for at få helhedsplanen til at hænge sammen, uden at skulle spare for 

mange arbejder ud af projektet.   

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 
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• Lars Frank Jensen blev valgt som dirigent. Lars erklærede mødet 

for lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt, og konstaterede at der 

var udleveret 2 stemmesedler pr. lejemål og ikke var nogle 

spørgsmål til mødets formalia. 

• Jane Nelson som referent.  

• Linda, Pia og Hardy blev valgt som stemmetællere. 

 

2. Godkendelse af yderligere huslejestigning i helhedsplan på 2,7% 

Helhedsplanens økonomi efter licitationen v/ Jane Nelson, projektleder 

DAB: 

Jane oplyste, at de indkomne tilbud fra entreprenørerne lå 20 mio. kr. 

over budget –  dvs. ca. 15% for højt. 

Den væsentligste årsag til budgetoverskridelsen er de meget store 

prisstigninger på byggematerialer, der har været de seneste år.  

Der er allerede fundet besparelser blandt de arbejder, der ”gør mindst 

ondt”, og som kan udføres af afdelingen på et senere tidspunkt, uaf-

hængigt at helhedsplanen. Disse besparelser dækker desværre kun ca. 

halvdelen af de meromkostninger, som prisstigningerne har medført. 

Derfor var byggeudvalget nødt til at foreslå afdelingsmødet en godken-

delse af forhøjelse af sagens samlede budget, som medfører en for-

øgelse af huslejestigningen på 2,7%, oveni den huslejestigning, der er 

godkendt ved skema A. 

Indholdet i Helhedsplanen, hvis der stemmes ”ja” v/ Jesper Ingemann, 

arkitekt DOMUS 

Jesper oplyste, at aftenens møde kun drejede sig om en udvidelse af 

den økonomiske ramme og ikke om selve helhedsplanen. 

Jesper gennemgik helhedsplanen, heriblandt renoveringsarbejderne og 

de arbejder, der gør at afdelingen fremtidssikres, og hvorfor helheds-

planen er nødvendig. 

Jesper oplyste, at han havde en mappe med til mødet med alle boligty-

per, så den enkelte beboer efter mødet præcist kunne se, hvad der sker 

i deres bolig. 

Jesper gennemgik de emner, som allerede er sparet ud af projektet: 

• Udskiftning af kældervinduer og kælderdøre 

• Malerbehandling af trappeopgang 
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• At beboerne gives flere valgmuligheder vedrørende fliser til ba-

deværelser og bordplader (Der vælges én standard på ”fokus-

gruppemøde”)  

• Reduceret omfang af arbejder på udearealerne 

Indholdet i Helhedsplanen, hvis der stemmes  ”nej” v/ Jesper Inge-

mann, DOMUS 

Jesper gennemgik de emner som udgår af helhedsplanen, hvis der 

stemmes nej på aftenens møde.  

Ved et ”nej” udgår følgende arbejder: 

• Nye entrédøre fra trapperum til boliger 

• Udskiftning af alle opgangsdøre 

• Porttelefon i alle opgange 

• Magnetlåsesystem 

• Induktionskogeplader i køkkener (alm. keramiskkogeplade i ste-

det) 

• Forstærkning af loft i entré 

 

Økonomi og husleje v/ Lars Frank Jensen, bestyrelseskonsulent DAB: 

Lars forklarede betydningen og konsekvenserne af ændring af husleje-

stigning fra 9 % til 11,7% - dvs. en stigning på 2,7%. 

Eksempler for huslejekonsekvensen på de ekstra 2,7% for 2 boligtyper 

i 2022 priser blev gennemgået – dvs. en huslejestigning på i alt 11,7%. 

1. Eksempel: 

En bolig på 3 vær. på 69 m2 vil med en huslejestigning på 9%  koste 

5.939 kr. pr. måned (i 2022 priser). 

Boligen vil med de ekstra 2,7% huslejestigning koste 6.087 kr. pr. 

måned (i 2022 priser). 

I alt 148 kr. ekstra pr. måned. ( i 2022 priser) 

2. Eksempel 

En bolig på 1 vær. På 48 m2 vil med en huslejestigning på 9%  koste 

4.229 kr. pr. måned (i 2022 priser). 

Boligen vil med de ekstra 2,7% huslejestigning koste 4.334 kr. pr. 

måned (i 2022 priser). 

I alt ekstra 105 kr. pr. måned ( i 2022 priser) 
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Spørgsmål fra beboerne 

• Spg.: Er der sikret mod brand?  

• Sv.: Jesper forklarede, at der er taget hensyn til brandsikring. 

 

• Spg.: Hvad med stigninger på materialer mv. - Hvordan vil vi sikre 

at økonomien holder?  

• Sv.: Jesper oplyste, at entreprenøren har afgivet pris og skal stå 

inde for tilbuddet i 1 år efter tilbuddet er afgivet. Jane oplyste, at 

Landsbyggefonden netop mundtligt har nævnt, at de umiddelbart 

forventer at bidrage til prisstigningerne mellem skema B (den 

godkendte licitationsøkonomi) og skema C (byggeregnskabet) for 

så vidt angår de støttede arbejder. 

 

• Spg.: Huslejestigning, hvornår kommer den?  

• Sv.: Lars svarede, at man først får sin huslejestigning, når arbej-

det i lejligheden er udført, men at der løbende vil komme husleje-

regulering årligt, som vanligt.  

 

• Spg.: Huslejestigning – hvordan sikrer vi økonomien?  

• Sv.: Camilla svarede, at vi har de arbejder med, som er nødvendi-

ge, men har sparet på de arbejder, som bedst kan undværes. 

 

• Spg.: Hvis byggeriet går i stå, skal vi så være genhuset i lange ti-

der?  

• Sv.: Mie svarede, at arbejderne kan tage længere tid end forven-

tet, og det kan betyde, at man så skal være genhuset i længere 

tid.  

 

• Spg.: Hvordan sker valg af materialer?  

• Sv: Jesper svarede, at der oprettes en fokusgruppe, som tager 

stilling til materialerne.  

 

• Spg.: Bliver der gået på kompromis med kvaliteten i materiale-

valg?  

• Sv. Camilla svarede, nej - det vil ikke ske, men der vælges kun ét 

produkt, som så bliver leveret hos alle.  

 

• Spg.: Hvad hvis 2,7% ikke er nok, og Landsbyggefonden ikke vil 

støtte?  

• Sv.: Lars svarede, at Landsbyggefonden har tilkendegivet at 

hjælpe, og at Frydenspark allerede er bevilliget/godkendt til støt-

te.  

 

• Spg.: Er der hårde hvidevarer med?  
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• Sv.: Jesper oplyser ja -  bortset fra køleskab (og opvaskemaski-

ne).  

 

• Spg.: Er loftet i boligen brandsikret?  

• Sv.: Jesper svarer ja, der er udført tilstrækkelig brandsikring.  

 

• Spg.: Kommer der nye døre til rum i kælder?  

• Sv.: Jesper oplyser, at der aldrig har indgået nye kælderdøre i 

helhedsplanen. 

 

• Spg.: Bliver der gjort noget ved gulvene?  

• Sv.: Jesper svarede, at gulvene afhøvles og gøres i stand, men 

der ikke er en generel udskiftning af gulve med i helhedsplanen 

og kun i de områder, hvor gulvene er ødelagte skiftes der gulve. 

 

• Spg.: Hvad bliver der lavet i kælderen?  

• Sv.: Jesper forklarede, at der kun skal laves rørarbejder i kælde-

ren, men ikke bygningsarbejder.  

 

• Spg.: Hvor lang er genhusningsperioden?  

• Sv.: Jesper svarede, at den pt. er ca. 10-12 måneder, alt efter 

hvilken blok der er tale om.  

  

Afstemning, optælling og pause 10 minutter 

Dirigenten forklarede afstemningstemaet. 

Afstemning blev gennemført og stemmeudvalget indsamlede og optalte 

stemmer i pausen. 

Resultat og kommende proces v/ Jane Nelson, DAB 

Resultat af afstemning var følgende: 

109 stemmer blev afleveret af 112 mulige og fordelte sig således: 

• 102 JA 

• 6 nej 

• 1 blank 

Dermed var en forøgelse af helhedsplanens økonomi på 2,7% i husleje-

stigning godkendt. 

Jane takkede for opbakningen fra beboerne, og orienterede om den vi-

dere proces.  
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Planen er, at byggepladsen etableres og mindre arbejder igangsættes 

inden sommerferien 2022. 

Før renoveringsarbejderne kan gå i gang, skal vi dog have en skema B 

godkendelse fra Kommunen og Landsbyggefonden. 

De første flytter ud til genhusning efter sommerferien i august, og de 

første er beboerne i blok 5. Genhusningstidsplan bliver sat op i opgan-

gene, og kan hentes hos Thomas på ejendomskontoret. I øvrigt ligger 

der tryk af genhusningstidsplanen i lokalet, som I kan tage med hjem. 

Husk, at der kan forekomme forskydninger i tidsplanen.  

 

Genhusning status v/ Mie Hostrup Jørgensen 

Mie informerede om de praktiske detaljer for genhusningen i afdelin-

gen. 

Mie svarede også på spørgsmål til flytning og genhusning fra beboerne, 

hvor svaret er refereret her: 

• Man bliver varslet min. 3 måneder før udflytning. 

• Der er udsendt genhusningspjece, hvor I kan finde svar på mange 

spørgsmål. 

• Huslejen ved genhusning stiger ikke i genhusningsboligen og er 

aldrig højere, end den du betaler i dag. 

• Husk at melde midlertidig flytning hos Postnord. 

• Gas og el bliver afmeldt af ejendomskontoret ved fraflytning. 

• Man skal selv have møbler mv. med i genhusningsboligen. 

• Vedligeholdelseskontoen er forsat tilknyttet jeres bolig i Frydens-

park og påvirkes ikke. 

• Kælderrummene skal tømmes – alt skal tømmes og flyttes. 

• Man får opmagasinering hos flyttefirmaet, hvis man kommer til 

en genhusningsbolig med færre rum. 

• Genhusningsboligen kan ikke forventes at være fuldt istandsat, 

men er beboelig og i rimelig standard.  

• Man kan ansøge om ekstra flyttehjælp, men man skal have et 

særligt behov herfor. En almindelige flytning er med i byggesa-

gen.  

• Der er 5 dages overlap ved flytning, hvilket betyder, at du har 5 

dage, fra du får adgang til genhusningsboligen og til du skal for-

lade din egen bolig.  

• Ekstra container til affald mv. i forbindelse med flytningen – 

Thomas finder en løsning og anbefalede samtidig, at man benyt-

ter lejligheden til sortere og smide nu. 
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• Man bliver genhuset i kommunen, og såfremt det kan lade sig gø-

re, i nærområdet.  

• Man kan få flyttehjælp til store ting, hvis man ikke magter det 

selv og har behov herfor. 

• Hvis man ikke vil pakke ud i genhusningsperioden, kan man mu-

ligvis lave en aftale om at beholde flyttekasserne, med flyttefir-

maet. 

• Boligen skal efterlades rengjort og ryddelig. 

• Som udgangspunkt skal man anvende flyttefirmaets flyttekasser, 

idet der ellers er risiko for, at flyttefirmaets forsikring ikke dæk-

ker. Såfremt I har ønsker om at bruge egne flyttekasser, skal I 

kontakte flyttefirmaet først og få dette godkendt. 

• Flyttefirmaet kendes medio april 2022. 

• Nej, må man må ikke tage sit gamle køkken med. 

• Hvis man flytter i sommerhus, kan man få alt opbevaret af flytte-

firmaet. 

• Om der er køleskab i flytteboligen kan være meget forskelligt, 

men udgangspunktet er, at man selv skal medbringe eget køle-

skab. 

• Om du kan medtage dit gaskomfur afhænger af, om det kan til-

sluttes i genhusningsboligen, ellers er der komfur i genhusnings-

boligen.  

 

Efter mødet var der mulighed for at stille individuelle spørgsmål om 

genhusning og de fremtidige boligplaner. 

 

3. Eventuelt og tak for i aften 

Camilla rundede af, takkede for fremmødet og sagde tak for i aften.  

 

For referatets godkendelse 

     


