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Mødereferat 
 

23. maj 2013, kl. 19:00 

Bybjergets selskabslokale, 
Valhøjs Alle 67  

 

Møde indkaldt af: 
Afdelingsbestyrelsen / 
Ejendomskontoret 

Mødetype: Ordinært afdelingsmøde 

Referent: Susanne Malene Kruse Dirigent: Flemming Nielsen 

Referat 

 

Punkt 1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Diskussion/Beslutning:  

98 lejemål var til stede, lig med 196 stemmer. Flemming blev valgt som dirigent, det blev oplyst at 
mødet var lovlig varslet og indkaldt.  Der var ingen indsigelser. Susanne Kruuse blev valgt som 
referent. Kenneth, Tove Annie og Lisbeth blev valgt til stemmeudvalg. 

Punkt 2 Fremlæggelse af beretning fra perioden 

Diskussion/Beslutning:  

Formanden fremlagde beretning. Se bilag bagerst i referatet. Oplyste bl.a. at der vil være høstfest den 
31. august 2013. Bestyrelsen opfordrede samtidig beboerne til at stille op som frivillige hjælpere til div. 
arrangementer. 

Punkt 3 Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering 

Diskussion/Beslutning:  

Lisbeth fremlagde regnskab fra sidste budget år (som er godkendt). 

Punkt 4 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 2013-2014 

Diskussion/Beslutning:  

Afdelingens driftsbudget for 2013 og 2014 blev godkendt med en huslejestigning på 1,70%. 

Punkt 5 Orientering om ny affaldssortering 

Diskussion/Beslutning:  

Bjarne informerede om den kommende affaldssortering som Rødovre Kommune har vedtaget, og 
om hvilke konsekvenser det vil få for Bybjerget. Bestyrelsen har i samråd med ejendomsmester 
bestemt at Bybjerget går efter at nedgrave affaldsbeholdere så disse synes så lidt som muligt i 
gadebilledet.  Bybjerget har fået dispensation til maj 2014 til at implementere affaldsordningen, da 
Rødovre Kommune ikke var helt klar til den store opgave. 
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Punkt 6 Indkomne forslag 

Diskussion/Beslutning:  

 Forslag 1: Afskaffelse af parkeringssystem. 
Bortfalder, da forslagsstiller ikke var til stede. 
 

 Forslag 2A: Bredere parkeringsplads til firmabiler ved Fakta 
Det blev vedtaget at der på de indeværende driftsbudget var råderum til at lave bredere  
parkeringsfelter til firmabiler ved de henviste pladser til gulpladebiler.  
 

 Forslag 2B: Mulighed for at reservere tid til vaskeriet 
Forslaget blev forkastet ved skriftlig afstemning, nej 96, ja 87, blanke 7. 
 

 Forslag 2C: Solafskærmning på vinduer i stuen på tagboliger 
Der kan ikke påsættes solfilm på ruderne, da det er energiruder. Det blev aftalt at indkalde 
de øverste boliger til et møde om sol- og altan afskærmning (se forslag 8). Bestyrelsen finder 
en dato. 
 

 Forslag 2D: Adgang til opgange med trappe til tagboligerne 
Forslaget blev forkastet ved skriftlig afstemning, nej 145, ja 23, blanke 8. 
 

 Forslag 2E: Indgang til Genbrugsstation mod blok F 
Det blev vedtaget at lave en indgang til genbrugsstationen ud mod blok F, ved videreførelse 
af stien der går parallelt med blok F. 
 

 Forslag 3: Tilladelse til to katte 
Det blev vedtaget at der nu kan gives dispensation til 2 katte. 
 

 Forslag 4: Tilladelse til en hund via dispensation 
Forkastet. 
 

 Forslag 5: Lukning af afdelingens skakter 
Det blev vedtaget med stor enighed at lukke Bybjergets skakter i forbindelse med 
overgangen til den nye affaldssortering. I forbindelse med lukningen af affaldsskaterne vil 
der blive en tilfredsstillende ordning for vores ældre- og handicappede beboere. 
 

 Forslag 6: Ændring af ordensreglementets tekst om antenne 
Det blev vedtaget at ændre i ordensreglementets tekst om antenneforhold.  
 

 Forslag 7: Udgift til nyt affaldssystem dækkes af resultatkontoen 
Det blev vedtaget at bestyrelsen kan dække udgifterne til det nye affaldssystem fra 
afdelingens resultat konto. 
 

 Forslag 8: Afdækning af altanglas på tagboligerne 
Forslaget blev trukket tilbage og der indkaldes til møde (se forslag 2C). 

 

Punkt 7 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 
På valg er: Annelise Schwalm Ørnbo og Pia Nielsen 

Diskussion/Beslutning:  

Pia Nielsen og Annelise Schwalm Ørnbo blev genvalgt for en 2-årig periode. 
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Punkt 8 Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 
På valg er: Flemming Larsen og Alan Rein 

Diskussion/Beslutning:  

Flemming Nielsen og Kenneth Bech Olesen blev valgt som suppleanter for 1 år. 

Punkt 9 Eventuelt 

Diskussion/Beslutning:  

Der var flere emner, der blev vendt under eventuelt.  

 Bl.a. mulighed for fartdæmpning ved udgangen fra legeområde/boldbane ved blok A, og 
overvågning i elevator ved opgang 91.  

 

 Der var ligeledes fokus på dueproblemer og rensning af facader.  
 

 Der var spørgsmål om nogle af vores legepladser var sikre og up-to-date; vores 
ejendomsmester fortalte, at alle vores legepladser var efter forskrifterne i henhold til EU-
lovgivning og kontrolleres årligt af et godkendt legepladsfirma.  

 

 Der var interesse for at lave et legepladsudvalg - bestyrelsen vil sende noget ud omkring det. 
 

 
 
 
 
Referent:       Dirigent: 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
Susanne Malene Kruse       Flemming Nielsen 
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Bestyrelsens beretning 

Kære beboere. Så er der gået endnu et år her i Bybjerget. Og dette år har budt på lidt forskelige 
udfordringer. Vi står lige nu overfor at implementere kommunens nye affaldssystemer her i Bybjerget. 
Det er jo ikke noget som vi selv har valgt, så her er det vigtigt, at vi prøver at finde de bedste 
løsninger for lige netop Bybjerget. 

Ang. toiletrenovering starter vi op med højre side af 43, altså med 4 toiletter. Disse bliver lavet på 
timeløn og bliver lavet som testtoiletter, som så skal danne grundlag for udregning af en 
totalentreprise som vil blive fremsat maj 2014. Det er vigtigt, at vi får lavet vores toiletter så vores 
lejemål har en høj standard og er attraktive at bo i. 

Lidt orientering om branden i vores SFO. Der har jo været brand i SFO’en, og i den forbindelse er der 
nogle nye standarder, der skal opfyldes, bl.a. udluftning. Dette har været en stor udgift for Bybjerget, 
forhandling og kontakt med kommunen er foretaget af DAB´s juridiske afd. Dette har efter 
bestyrelsens opfattelse ikke været den optimale løsning, der er taget tiltag så dette ikke sker igen. 
Der vil blive en refusion af vores udgifter fra DAB.  

Vores forskellige aktiviteter. Der har allerede været afholdt fastelavn og den årlige skovtur for alle 
vores ældre beboere. I år var vi ude og sejle på Furesøen og på Bromølle kro. Vi fik en dejlig middag 
og vores egen musiker Niels underholdt, og fik lige besøg af Johnny fra Kandis, så det var vist en god 
tur. Bestyrelsen glæder sig til igen i år at lave julehygge for vores ældre beboere. Bybjergets 
fastelavn er gået hen og blevet en så stor succes, at vi må lave et max antal deltagere, da der ellers 
ikke er plads. Det er vores ide at sende 40 af vores unge og børn i cirkus når dette kommer til byen. 
Der vil også være en familie udflugt til sommer. Sidste år gik den til Bon Bon land. Vi vil finde et nyt 
udflugtsmål i år. Der vil også blive en åben høstfest i år - der kommer mere om denne senere. Og 
som bekendt prøver vi at gentage sidste års succes, loppemarkedet. Og her har vi fået stor hjælp af 
Elon. Det er vigtigt, at der er nogle frivillige som har lyst og tid til at hjælpe, så hvis der er nogle der 
har lyst til at hjælpe med at arrangere div. arrangementer, er de velkomne. 

Vore P service har nu kørt små 3 måneder. Vi håber ikke det her i opstartsfasen har været til for stort 
besvær for vores beboere Der vil jo altid være startproblemer – og det har der også været her, men i 
det store er de fleste af vores beboere tilfredse med ordningen. 

Renovering af arealet bag blok F er startet, og vi glæder os til at se hvordan det vil se ud når det hele 
er færdigt. 

Ang. komfurerne. Vi har fået et par med i dag af den type som vi gerne vil tilbyde vores beboere. De 
2 komfurer, som vi har med i dag, har de specifikationer som bestyrelsen har opsat. Vi vil rigtigt gerne 
tilbyde et induktionskomfur i topklasse med et komplet grydesæt med pande. Et induktionskomfur 
bruger 20 % mindre strøm end et keramisk, man kan ikke brænde sig og der er stegetermometer 
med stop og div.  
Vi valgte at få et tilbud med gryder og pande da disse er meget dyre. Vi regner med at dette utrolige 
tilbud til jer, kan købes for en engangsbetaling på lige under 1.000 kr. 

Vi er også i gang med at finde en ny løsning på opvask og opbevaring af service i vores festlokale så 
man ikke skal håndtere servicet flere gange bl.a., og så er der kommet nyt komfur, da det gamle ikke 
kunne mere, hvad vi jo opdagede da der til jul skulle laves mad til nogen og tres personer. 

Vi håber at vi har fået det væsentligste med. Hvis der er noget som man er i tvivl så kom og spørg, og 
husk at Bestyrelsen altid vil hjælpe Bybjergets beboere. Vi er til for jer…. 

Og lad os alle her i Bybjerget få endnu et år med spændende aktiviteter for vores ældre, unge og 
familier.. 

BESTYRELSEN 

 


