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Referat 

 

Punkt 1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Diskussion/Beslutning:  

70 lejemål var til stede, lig med 140 stemmer. LMA blev valgt som dirigent, som hermed kunne 
konstatere at mødet var lovlig varslet og indkaldt, og dermed beslutningsdygtigt. Der var ingen 
indsigelser. Helle, Ejendomskontoret, blev valgt som referent. Tove Hansen, 43-3-th og Bente 
Petersen, 91-8-1 blev valgt til stemmeudvalg. 

Punkt 2 Fremlæggelse af projekt med renovering af el i lejemålene 

Diskussion/Beslutning:  

Formand Peter Von Der Fehr fremlage projektet. 

 

LMA fremlagde finansieringens delpunkter. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Lilli Koch, 107A, 2. tv: 

I forbindelse med tilsagn fra BL – hvilken indflydelse vil det få for øvrige kommende projekter, 
som f.eks. renovation? 

Svar: Dette har ingen betydning, idet pengene bliver lånt fra afdelingens egne midler. 

 

Punkt 3 Spørgsmål og debat 

Diskussion/Beslutning:  

Bjarne Karlkvist, 107A, 1.th: 

BK oplyste, at han ikke anså, at der var problemer med selve strømmen, og vil desuden gerne 
vide hvad andre projekter kommer til at koste, hvortil Peter von der Fehr oplyste, at f.eks. 
renoveringen af SFO’en ikke vil påvirke huslejen. 

 

Lejer ?: 

Oplyste at han af elektriker har fået at vide, at grunden til at hans komfur flere gange er stået 
af, netop skyldtes den manglende 3. fase. 

 

 

 

http://www.bybjerget.dk/


Afdelingsbestyrelsen 
Valhøjs Alle 71 st.th, 2610 Rødovre 
Hjemmeside : www.Bybjerget.dk,  
Kontortid: Første tirsdag i måneden 17:00- 18.00)   Side 2 af 2 

Jytte Mortensen, 71-tv: 

Er af elektriker blevet oplyst, at det KUN er i forbindelse med induktionskomfurer at der vil være 
behov for den 3. fase. 

 

Lejer ?: 

Hvad vil det indebære for lejeren når arbejdet udføres? 

Svar: Umiddelbart ingenting. Der vil blive ført en ledning, som løber langs loftkanten, og bliver 
videreført gennem skabe. Arbejdet forventes at tage 1 dag. 

 

Nielsen, 55: 

Måske vil induktionskomfurer være normen i fremtiden når der skal installeres nyt, og så kan 
man jo ligeså godt få klargjort nu. 

 

Info: Et induktions kan man ikke brænde sig på, og er dermed børnesikret, og er strømbesparende. 

 

Punkt 4 Afstemning om projektet 

Diskussion/Beslutning:  

Projektet blev vedtaget. 

 

Punkt (5) Eventuelt 

Spørgsmål:  

 

 Flere beboere ønskede et komfur med stikkontakt. 
Bestyrelsen undersøger muligheden herfor 

 

 Knud Poulsen, 79, 5th: 

Følger der en brugsvejledning ved? 

Svar: Ja. 

 

 Et induktionskomfur bliver leveret med Raadvad grydesæt, bestående af 1 stor gryde, 2 
mellem gryder, 1 kasserolle, 1 stegepande. Værdi ca. 1600,- 

 
Herefter takkede formanden for god ro og orden, og lukkede mødet. 
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