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Mødereferat 
 

26. maj 2015, kl. 19:00 

Bybjergets selskabslokale, 
Valhøjs Alle 67  

 

Møde indkaldt af: Afdelingsbestyrelsen Mødetype: Ordinært afdelingsmøde 

Referent: Helle Nielsen (HN) Dirigent: 
Charlotte G. Pettersson 
(CP) 

Referat 

 

Punkt 1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Diskussion/Beslutning:  

93 lejemål var til stede, lig med 186 stemmer.  

 CP blev valgt som dirigent, som hermed kunne konstatere at mødet var lovlig varslet med 4 
uger og indkaldt rettidigt, og dermed beslutningsdygtigt.  

 

 HN, Ejendomskontoret, blev valgt som referent.  

 

 Linda Bjødstrup (107B-2-tv), Monica Hansen (81-7-tv), Henrik Bjerre (DAB) og Bente Hylleborg 
(RAB) blev valgt til stemmeudvalg. 

 

Punkt 2 Fremlæggelse af beretning for perioden 

Diskussion/Beslutning:  

PVF fremlagde beretningen: Se bilag 1. 

 

Her kom han bl.a. ind på personalesituationen, den forestående affaldsordning, 
badeværelsesrenovering (forventer et informationsmøde efter sommerferien), legepladser, 
vaskeplads/pusleplads til cykler/biler, elevatorrenovering, sagshåndtering omkring bander/ulovligt 
ophold i opgange, den nye fodterapeut på forretningstorvet, høstfest, og sommerudflugt til 
Sommerland Sjælland. 

 

Debat: 

Bjarne Karlkvist (107A, 1.th), Lili Koch (107A, 2.tv), Ole Petersen (91-8-1): 

Det blev pointeret, at der stadig mangler at blive anført beslutninger i referater fra bestyrelsesmøder, 
hvilket er et lovkrav. 

Formanden medgav dette, og bestyrelsen tog det til efterretning. (Dog kan informeres om at samtlige 
referater ligger frit tilgængelige på Bybjergets hjemmeside – www.bybjerget.dk – alternativt kan man 
henvende sig på ejendomskontoret og få et udskrift. – info fra ejd.kontoret) 

 

Herefter fulgte en debat omkring det beløb, der var henlagt til renovering af badeværelser jf sidste års 
referat fra afdelingsmødet. I debatten deltog Peter von der Fehr, Henrik Bjerre (DAB), Bjarne Karlkvist 
(107A, 1.th), Lili Koch (107A, 2.tv), Knud Poulsen (79, 5.th) og Marianne Nielsen (73, 7.tv). 

 

Bander/ulovligt ophold: 

Orhan Gurkan, (83, 2.th) var bekymret for udviklingen, og oplevede det som et nyt ”fænomen” for 
Bybjerget, der ellers altid har været et trygt og godt sted for børnefamilier. 

http://www.bybjerget.dk/


Side 2 af 11 
 

 

Lilje Svanerose (81, 3.th) og Ole Højstrøm (91-8-2) nævnte muligheden for at få renoveret 
opgangsdørene, så de ikke var så nemme at sparke ind.  

Lis Petersen (63, st.th) var bekymret/irriteret over larm fra kælderdør på havesiden, som bliver 
smækket hårdt hver aften ml. 22-23 (ejd. kontoret undersøger) 

 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 

Punkt 3 Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering 

Diskussion/Beslutning:  

Henrik Bjerre, DAB fremlagde regnskabet, som er godkendt af afdelingsbestyrelsen, og er medtaget til 
dette møde til orientering. 

Kort fortalt har Bybjerget et overskud på kr. 683.000. Der er brugt færre penge på ejendomsskatter, 
renovation, elektricitet til fællesarealer, og ca. 100.000 er inddrevet i forbindelse med flyttesager. Der 
er tilbageført kr. 500.000 til kassen, og resten er henlagt. 

Debat: 

Bjarne Karlkvist (107A, 1.th) ønskede oplyst hvor mange badeværelser, der er blevet renoveret for den 
henlagte 1 mill.kr., alternativt hvad penge så er brugt til? 

Henrik Bjerre (DAB) oplyste, at pengene ikke er brugt, og stadig står som henlagte. 

Lili Koch (107A, 2.tv) mente, at der var en fejl i regnskabet, og at der nærmere var tale om et 
underskud på kr. 461.000. Desuden ønskede hun oplyst hvad der var grunden til budgetoverskridelser 
på kr. 1,5 mill.kr. på konto 116.300. 

Orientering om regnskabet blev taget til efterretning. 

Punkt 4 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 2015/16 

Diskussion/Beslutning:  

Driftsbudgettet blev gennemgået med udgangspunkt i baggrunden for huslejestigningen på 1,95 %. 

Debat: 

Bjarne Karlkvist (107A, 1.th) efterlyste stadig svar på hvor pengene til badeværelsesrenoveringen 
figurerer henne, og anbefaler, at der stemmes nej til godkendelse af budgettet. 

Lili Koch (107A, 2.tv) foreslog at badeværelser kunne moderniseres via råderetten på samme måde 
som køkkener. 

Keld Olsen, (47, 1.th) mente at et regnskab primært er simpelt nok; det er opdelt i 
indtægter/udgifter/henlæggelser. 

BUDGETTET BLEV GODKENDT VED HÅNDSOPRÆKNING 

Punkt (5) Indkomne forslag 

Diskussion/Beslutning:  

 

 1 - Sikkerhed i Bybjerget v/ Rita & Knud Poulsen (79, 5.tv)  

Knud argumenterede for sit forslag med at det ville være nemmere at se hvem man lukker ind, hvis 
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man fra lejligheden kunne se personen via et kamera. 

Bestyrelsen har undersøgt, hvad dette vil koste, og prisen er ca. 1,9 mill.kr, som ville skulle dækkes 
via huslejestigning. 
Alternativt foreslog bestyrelsen, at man kunne opsætte videokameraer enten indenfor i hver opgang 
for kr. 366.000, eller langs facaden for kr. 326.000, hvilket også ville have en præventiv løsning. 
Dette vil give en huslejestigning på ca. 0,37%. 

Debat: 

Ole Højstrøm (91-8-2) og Lilje Svanerose (81, 3.th) nævnte igen, at man også kunne renovere hhv. 
opgangs- og/eller hoveddørene som er meget svage eller få nye døre, hvilket bestyrelsen påpegede 
også ville være en meget dyr investering. 

Flemming Mattisson (113, st.tv) påpegede at man også selv kunne gøre en ihærdig indsats ved at 
være obs på hvem man lukker ind. Forventer man ikke gæster, så skal man hverken åbne for 
reklameomdelere, pizzabude, post eller andre, da disse (med undtagelse af pizzabudet) har deres 
egne chips til opgangene. 

Marianne Nielsen (73, 7.tv) spurgte hvem, der i givet fald ville gennemse filmene, og om der så 
også kunne være videoovervågning på altansiden. Formanden forklarede, at eventuelle episoder 
ville blive gennemset af personalet på ejendomskontoret og evt. politiet. 

Orhan Gurkan (83, 2.th) ønskede oplyst hvor langt man kan gå tilbage i optagelserne.  
Det kan man ca. 3-4 måneder. 

Yvonne Svarre Nielsen (55, st.tv) har selv haft indbrud, og var i den forbindelse blevet oplyst om at 
vores låse var dårlige, og at man nu om dage skulle have låse med 7 stifter. 

Tove Kowalczyk (105B, 1.tv) spurgte om det kunne betale sig at få påsat en ekstra kraftig metalliste 
på indersiden og på i karmen på hoveddøren i lejlighederne.  
Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for forstærkning af dørene. 

Bjarne Karlkvist (107A, 1.th) spurgte hvad dette ville give i huslejestigning, og pointerede at det 
tidligere er blevet nedstemt. 

Formanden informerede om at afdelingen kan nogle penge fra egne midler og tilbagebetale beløbet 
over en 3-årig periode, hvorved huslejestigningen vil det koste ca. 0,37% oveni den fastsatte 
stigning på 1,95% 

Dirigenten spurgte forslagsstiller om han ønskede at ændre forslaget til at gælde videoovervågning 
langs facaderne, hvilket han bekræftede. 

FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING 

2 - Miljø/klima – opsætning af solenergi v/ Rita & Knud Poulsen (79, 5.th) 
Knud argumenterede for sit forslag med at alternativ energi giver en bedre økonomi ift olie/gas, og 
Bybjerget kunne også være med til at nedsætte udledningen af CO₂  (drivhusgasser). 

Debat: 
Formanden informerede om at solenergi er langt mere rentabelt nu i forhold til for nogle år siden. 
Han pointerede, at hvis det etableres i Bybjerget, så skal strømmen bruges til vaskerier, lys, 
elevator, udsugning mv. (det man kalder kollektiv/fælles strøm) 

Lili Koch (107A, 2.th) foreslår at man undersøger om man kan søge tilskud. 

Ole Madsen (51, st.tv) foreslog at man eventuelt også undersøgte mulighederne for jordvarme. 
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Ole Petersen (91-8-1) spurgte hvad en rådgiver hertil koster. Svaret fra formanden var, at det koster 
ca. 30.000 kr 

Såfremt forslaget bliver vedtaget vil bestyrelsen arbejde videre med sagen, og må bruge de 
føromtalte ca. 30.000 kr. som arbejdskapital. 

DET BLEV VEDTAGET AT BESTYRELSEN VENDER TILBAGE. 

3 - Opstilling af trampolin v. Belma Pulo (111, 1.tv) 
Forslagsstiller deltog ikke i mødet, og derfor skal punktet jf reglerne udgå. Dog var der flere, som 
ønskede en dialog herom alligevel. 

Et flertal i forsamlingen tilkendegav ved håndsoprækning, at de ønsker at bestyrelsen arbejde videre 
med forslaget, såfremt det kan finansieres under den daglige drift. 

4 - Frit valg af køkkenleverandør v. Helle Kristoffersen (71, 3.tv) 
Helle argumenterede for sit forslag, da hun har indhentet tilbud på et køkken fra Vordingborg, som 
var både billigere og pænere end det som aktuelt tilbydes til køkkenmodernisering fra HTH. 
Desuden mente forslagsstiller, at når man selv skal betale for køkkenet over huslejen, så er det 
også rimeligt, at man selv kan vælge hvordan det skal se ud. 

Formanden og dirigenten oplyste, at der ikke er noget der står i vejen for forslaget, og at det godt 
kan indgå i den køkkenmoderniseringspulje vi allerede har. Dog skal frit valg af køkkenleverandør 
indeholde nogle minimumskriterier for hvad køkkenet skal indeholde samt et max beløb. Disse 
kriterier udarbejdes af afdelingsbestyrelsen. 

FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING 

5 - Nedlægning af tennisbane og ændre den til fodboldbane v. Flemming Larsen (73, 2.th) 
Flemming argumenterede for sit forslag, da man aldrig ser nogen, der spiller tennis, men derimod er 
der ”kamp” om pladsen når børnene vil spille fodbold, hvilket gør, at mange af børnene løber rundt 
på parkeringspladsen og spiller bold – uholdbart for børnene og imod afdelingens ordensreglement 
omkring boldspil på parkeringsplads, og eventuelle deraf følgende skader på beboernes biler. Han 
foreslår derfor, at tennisbanen nedlægges, så der bliver 2 fodboldbaner. Der indkøbes fodboldmål, 
banerne opmales/lys på banerne til kl. 21:00. 

Debat: 
Lili Koch (107A, 2.tv) mente at der kun bliver talt om fodbold og drengesport – hvad med noget til 
piger? 

Helle Kristoffersen (71, 3.tv) foreslog at man nedlagde cykelskuret i blok A, og lavede det om til en 
hestestald  

Formanden foreslog at man evt. ved samme lejlighed kunne lave en rørføring, så banen kan bruges 
som skøjtebane om vinteren. Dette er dog ikke en del af forslaget, og derfor ikke vedtaget. 

FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING.  

6 - Parkering med taxa i blokkene v. Hüseyin Gakmak (73, st.th) 
Hüseyin argumenterede for sit forslag, da han ikke mener at en taxa af personvogn størrelse giver 
problemer når den er parkeret i blokken. Han er nervøs for hærværk og indbrud i bilen når den skal 
holde på forretningstorvet uden opsyn. Han har desuden bemærket at flere gulpladebiler holder i 
blokkene med gæstekort, og de får ikke bøder, og det er uretfærdigt. 

Debat: 
Formanden pointerede at det ikke var nye regler, men blot et tiltag med parkeringsfirma til at 
håndhæve de eksisterende regler. Han medgav at det ikke var i orden, at der holdt firmabiler med 
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gæstekort i blokkene, og at det er blevet påtalt overfor parkeringsfirmaet. 

Marianne Nielsen (73,7.tv) foreslog at firmabiler i personvognsstørrelse godt burde kunne holde i 
blokkene. 

Flemming Mattisson (113, st.tv) foreslog at man også opsatte videoovervågning på p-pladsen på 
forretningstorvet, så havde man da en form for opsyn over de biler, der holder her. 

Bjarne Karlkvist (107A, 1.th) pointerede at erhvervskøretøjer ikke må holde i blokkene. 

Palle Olsen (63, 3.tv) har bemærket at p-vagten nogen gange ”overser” de biler, som har fyldt 
forruden op med gæstebilletter. 
(Info: Det er aftalt med p-selskabet, at man har lov at have 2 gæstebilletter liggende i forruden så 
man undgår at skulle ned og skifte billet ved midnat. – altså hvis den ene udløber den 30/5, så 
gælder den anden fra den 31/5. Så man må have 2 billetter, men ikke mere end det) 

FORSLAGET BLEV NEDSTEMT VED HÅNDOPRÆKNING 

7 - Udskiftning af sort/gule vejbump v. Marianne Kjølbye, (99, st.tv) 
Marianne argumenterede for sit forslag, da hun oplever at bumpene er meget hårde ved såvel 
bilerne, som ryg/nakke. 

Debat: 
Formanden oplyste, at man har undersøgt hvad det vil koste at udskifte bumpene. Prisen er ca. 
35.000 kr. som kan benyttes fra driftsbudgettet. 

Orhan Gurkan (83, 2.th) er meget bekymret på børnenes vegne, da han ser den høje fart, som 
nogen kommer kørende med, og mener ikke at de nuværende bump virker efter hensigten. 

Marianne Nielsen (73, 7.tv) har oplevet, at flere cyklister trækker ind og kører på fortovet for at 
undgå bumpene. 

Anette Jacobsen (99, 1.th) fortæller, at chauførerne i handicap busser også er utilfredse med 
bumpene – både af hensyn til bilen, men især for de ofte ældre passagere. 

Poul Holm (89, 5.tv) mener at blødere bump også får folk til at sænke farten. Dette modsatte 
Flemming Larsen (73, 2.th) sig kraftigt sammen med Bjarne Karlkvis (107A, 1.th) og Flemming 
Mattisson (113, st.tv) 

Yvonne Svarre Nielsen (55,st.th) foreslog at man fik nogle bump magen til dem, der er ved Rødovre 
Centret. Dette blev fulgt op Marianne Kjølbye (99, st.tv) som mente man skulle finde nogen, der er 
blødere. 

AFSTEMNING: 
Ja             63 
Nej            84 
Blanke        8 
Ugyldige   18 

FORSLAGET BLEV NEDSTEMT, men bestyrelsen vil undersøge om det er muligt at flytte bumpene 
af hensyn til cyklisterne. 

8 - Tilbageførsel af regler for leje af selskabslokalet v. Lili Koch (107A, 2.tv) 
Lili argumenterede for at man skulle gå tilbage til de tidligere regler for udlejning at selskabslokalet, 
da hun dels mener at bestyrelsen ikke har lov at ændre på reglerne uden godkendelse på 
afdelingsmødet, og at økonomien ikke hænger sammen med faldende indtægter og stigende 
udgifter. Lili mener at det var bedre dengang, hvor musikken skulle være slukket kl. 02:00, og 
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lejerne skulle forlade lokalet kl. 04:00, og kunne leje lokalet en dag af gangen. 

Formanden oplyste, at man ikke havde selskabslokalet for at tjene penge på det, men for at yde 
vores beboere en service og en mulighed for at holde livets store fester. 

De tilbagemeldinger der har været på de nye regler har udelukkende været positive, og lokalet er 
konstant udlejet. Med den nye ordning hvor man lejer en hel weekend af gangen har betydet, at 
man i ro og mag kan dække bord/pynte op mv f.eks. om fredagen, holde fest om lørdagen, og rydde 
op om søndagen. 

FORSLAGET BLEV NEDSTEMT VED HÅNDSOPRÆKNING 

9 - Flytning af postkasser til udenfor opgange v. Yvonne Svarre Nielsen (55, st.tv) 
Yvonne argumenterede for sit forslag med henblik på at skabe mere tryghed og ikke have 
uvelkomne folk ind i opgangene. Desuden er det trættende, at man bliver kimet ned at diverse folk, 
som enten skal levere pizzaer eller bare gerne vil ind af den ene eller anden årsag. 

Bestyrelsen har set på sagen, og der er 2 muligheder: 

1: Opsætning af nye postkasser foran opgangene: Pris kr. 423.000 

2: Genbruge de eksisterende postkasser: Pris kr. 344.000 

Det svarer til en ekstra huslejestigning på hhv. ca. 0,4/0,5 % hvis vi låner pengene fra egne midler. 

Debat: 
Keld Olsen (47, 1.th) sætter stor pris på at kunne hente morgenavisen i sutsko inden døre. 

Palle Olsen (63, 3.tv) foreslår at man afventer dette projekt til man har set resultatet af 
videoovervågningen. 

Desuden blev det pointeret, at avisomdelere, post, hjemmehjælpere o.lign. selv har chips, så de 
skal ikke ringe på, hvorimod det samme ikke er gældende for take away bude, fragtmænd o.lign. 

FORSLAGET BLEV NEDSTEMT VED HÅNDSOPRÆKNING 

10 - Fjernelse af bøgehæk ml. fortov og P-plads ved blok F v. Yvonne Svarre Nielsen (55.st.tv) 
(Referent beklager at der er skrevet forkert i mødeindkaldelsen under agendaens pkt. 10) 

Yvonne argumenterede for hækken, som afgiver mange blade, der flyver rundt overalt, og især kan 
give anledning til faldskader på kældertrapperne. 

Hvis forslaget bliver vedtaget, udføres arbejdet i det omfang, der er penge til det på driftsbudgettet. 

FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING 

11 - Trimning/fældning af træer pga manglende udsigt v. Bent Hansen (91, 7th) 
Bent argumenterede for sit forslag. Han mener at der er alt for mange træer i blok A, og at de 
skærmer for udsyn/udsigt. 

Debat: 
Formanden oplyste at de mange træer giver en god lydisolering i forhold til trafikken på 
Roskildevejen, hvilket Poul Holm (89, 5.tv) medgav. Desuden er formanden blevet oplyst om at man 
ikke må beskære store træer i toppen rent gartnermæssigt. 

Orhan Gurkan (83, 2.th) syntes at forslaget lyder meget drastisk, og at det umiddelbart er svært at 
visualisere og bedømme effekten af en eventuelt fældning/trimning. 
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Marianne Nielsen (73, 7.tv) foreslog at man nøjes med at fælde de træer der er mellem carport og 
boldbanen. 

FORSLAGET BLEV NEDSTEMT VED HÅNDSOPRÆKNING 

12 - Reservation af vasketider v. Susanne Petersen (63,st.tv) 
Susanne argumenterede for sit forslag med at det var svært at finde ledige tider efter 
fyraften/weekends, og foreslog derfor at man kunne reservere vasketider i tidsrummet ml. kl. 15-21. 

Formanden informerede om at man i skrivende stund er ved at undersøge mulighederne for nye 
vaskemaskiner til næste år, og dermed også mulighed for en maskine mere pr. vaskeri. 

Det blev pointeret, at man kunne benytte tørretumblerne som man ønskede. 

AFSTEMNING: 
Ja             58 
Nej            92 
Blanke        3 
Ugyldige     1 

FORSLAGET BLEV NEDSTEMT 

13 - Fortsættelse af samarbejdet med Kærene v. Annelise Ørnbo (43, st.th) 
Annelise argumenterede for sin anbefaling om ikke at fortsætte samarbejdet med Kærene. 

Debat: 
Formanden mener, at Kærene egentlig ikke har interesse for os i Bybjerget, og at den boligsociale 
medarbejder i bund og grund mest interesserer sig for de penge vi betaler. 

Lili Koch (107A, 2.tv) mener at kr. 223.000 for 5-6 beboeres deltagelse i aktiviteter er for dyrt. De 
arrangementer, der er blevet deltaget i, er primært sangarrangementer, og det vil kunne gøres 
meget billigere, hvis vi selv laver noget hyggesang her i selskabslokalet – der er jo allerede det lille 
klaver. 

Ole Petersen (91-8-1) opridsede historikken fra da samarbejdet oprindeligt blev indledt med et 
direktiv fra Rødovre Kommune om at Bybjerget skulle indgå et samarbejde med Kærene, og frem til 
da Landsbyggefonden (LBF) besluttede at de fremover ikke ville betale for den boligsociale 
medarbejder, hvorfor at udgiften steg til det nuværende niveau (og fordi der blev færre til at dele 
udgiften, da de 2 højhuse blev nedlagt). 

Denne historik blev modargumenteret fra formandens side med at LBF kun støttede selve projektet 
og ikke Milestedet (og dermed den boligsociale medarbejder). Dette var i forbindelse med 
helhedsplanen. 

AFSTEMNING: 
Ja             21 
Nej          131 
Blanke        3 
Ugyldige     4 

FORSAMLINGEN TILKENDEGAV, AT DE IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE SAMARBEJDET MED 
KÆRENE, NÅR DEN NUVÆRENDE AFTALE UDLØBER D. 31. DECEMBER 2016. 

14 - Ny affaldssortering – affaldsskure eller nedgravede beholdere v. afd.bestyrelsen 
Formanden opridsede fordelene ved de nedgravede beholdere, og anbefalede derfor at man valgte 
denne løsning. 
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Debat: 
David (91-8-24) – Hvordan med rotter? Svaret var at rotterne kan godt komme ned i beholderen, 
men ikke op igen – modsat affaldsskure, hvor de vil få stor fornøjelse. 

Ronni Thelin Nielsen (83, 7.th) – Er det en stor sæk, der ligger nede i beholderen? 
Svar: Nej. 

Flemming Mattisson (113,st.tv) er lidt skeptisk ved placering og de derved manglende p-pladser. 
Formanden informerede at de p-pladser, der bliver inddraget i forbindelse med de nedgravede 
affaldsstationer, bliver genetableret andetsteds. 

Pia Tolboe (73, 4.tv) ville høre omkring lugtgener, og svaret var at de nedgravede ingen lugtgener 
har. 

På spørgsmål om hvordan de ældre skal kunne komme af med affaldet, fortalte formanden, at dels 
hjælper hjemmehjælperne til og de blå mænd har tilbudt at hjælpe og. Det blev dog pointeret, at alle 
stadig skal sortere affaldet. 

FORSLAGET OM NEDGRAVEDE AFFALDSSTATIONER BLEV VEDTAGET VED 
HÅNDSOPRÆKNING.  
PLACERINGEN AF AFFALDSSTATIONERNE BLIVER SOM PÅ SKITSEN I FORSLAGET. 

Punkt 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen  

Diskussion/Beslutning: På valg er: Annelise Schwalm Ørnbo og Susanne Kruse, begge modtager 
genvalg 

 

 

Begge bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 

 

Punkt 7 Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelse 

Diskussion/Beslutning: På valg er: Flemming Larsen og Charlotte Braun, begge modtager 
genvalg 

 

 

Begge suppleanter blev genvalgt. 

 

 

Punkt 8 Eventuelt 

Diskussion/Beslutning:  

 

 Cemil Oruc (73, 5 tv) spurgte til gasgrill på altan. Jf. ordensreglementet er ingen form for grill 
tilladt på altanen. Det er en beslutning, der er taget af beboerne, og ikke et regulativ fra 
brandmyndighederne. 
Cemil blev anbefalet at tage punktet op som forslag til næste afdelingsmøde. 

 David Andersen (91-8-24) vil gerne høre status på solafskærmning for tagboligerne. 
Formanden forklarede, at der er en udfordring med isoleringen. Form/farve på markise skal 
afstemmes. Der indkaldes til et møde med tagboligbeboerne, evt. bliver afskærmningen en 
egenbetaling. Punktet skal op som forslag, og være i stil med reglerne for paraboler.  
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 Ronni Thelin Nielsen (83, 7.th) vil gerne høre omkring muligheder for åbning af det faste vindue 
i altanværelset. 
Formanden informerede om at der her er tale om en ændring af boligen, og skal derfor 
godkendes via DAB. Den aktuelle sag ligger hos Inspektør Jan Stadsbjerg, som vil blive rykket 
for tilbagemelding. 

 Marianne Kjølbye (99, st.tv) vil gerne have oplyst hvor man skal gøre af brugte grill kul. 
Svaret er, at de blå mænd tømmer grillene i grill sæsonen. 

 Hüseyin Gakmak (73, st.th) vil gerne have præciseret hvorfor man ikke kan få en chip, der 
giver adgang til en kældernedgang tættere på egen lejlighed, så man ikke skal slæbe 
vasketøjen halv blok igennem for at komme til vaskeriet. 
Per Jacobsen (93, 2.th) ønskede samme mulighed. 

 Svaret er at det er besluttet, at man KUN må have chips med adgang til den opgang man bor i. 
Dog bad formanden ejendomskontoret undersøge om det er muligt at give adgang til nærmeste 
udvendige kældernedgang. 

 Jan Lolk Andersen (57-4-2) vil gerne høre om mulighederne for et større spjæld i tagboligerne. 
Ejendomsmesteren undersøger om dette er muligt. 

 

Formanden afsluttede punktet med at beklage, at nogen af vores beboere føler sig utrygge i 
afdelingen, for det mener man bestemt ikke at der er grund til. ”Bandefolket” er stort set væk fra 
Bybjerget, og der rapporteres ikke om salg af hash mv. efter at politiet har fået Bybjerget som Hot-Spot 
område. Formanden opfordrede til hjælp til selvhjælp; ser man uønskede elementer, så ring til 114 
med det samme, så de kan fjernes herfra. 

Endelig fortalte formanden, at vedligeholdelsen af de grønne arealer mv. er blevet væsentligt bedre 
efter at vi har fået en ny ejendomsmester. 

 

Herefter sluttede dirigenten mødet af og takkede for god ro og orden. 

 
 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
Afdelingsformand – Peter Von Der Fehr    Referent – Helle Nielsen 
 
 
 
_____________________________ 
Dirigent – Charlotte Pettersson, DAB 
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BILAG 1: 
 

Formandens beretning 
 
Så er der atter gået et år her i Bybjerget. 
 
Det har ikke været det roligste år - vi fik ansat Jesper som ny Ejendomsmester, og troede, at han var 
den ideelle til at besætte ejendomsmesterposten, men det viste sig desværre, at han ikke var det 
som Bybjerget havde brug for, så vores veje skiltes, og derefter gik vi igen på jagt efter en passende 
mester. 
Og det må vi sige, at vi har fundet i vores nye mester Stig. 
Stig er uddannet elektriker og medtager en stor erfaring fra andre ejendomsmesterstillinger, og han 
er så vidt vides faldet rigtig godt til her i Bybjerget. 
 
Vi har desværre måtte sige farvel til en af vores blå mænd, Jan.  
I stedet for Jan har vi ansat Michael, som er faldet godt til hos sine kollegaer her i Bybjerget. 
 
Stig har indført nye procedurer/arbejdsgange for vores ansatte. 
Det har afstedkommet, at der er kommet en rigtig god stemning hos Bybjergets ansatte. 
 
Vi er endelig kommet i hus med affaldsordningen - dermed sagt, at kommunen endelig har godkendt 
vores byggeplaner, så nu tager vi snart skridtet fuld ud og går over til fuld affaldssortering.  
 
Som alle jo ved, arbejdes der også på et budget til badeværelsesrenoveringen. 
Der har været flere små forhindringer i dette projekt. - Der er bl.a. konstateret PCB OG ASBEST, som 
der skal tages forbehold for, så der mangler nogle vigtige prøver. Når disse er taget, kan vi gå videre 
med budgettet, som beboerne skal tage stilling til. 
Vi arbejder på at vi indkalder til et møde med beboerne lige efter sommerferien. 
 
Der er sket lidt udskiftning af legeplads udstyr - der er bl.a. kommet en redegynge mere. 
 
Der er blevet lavet et vaskerum til cykler og biler, hvor man kan få adgang til støvsuger og vand. Der 
er desuden luftanlæg til at pumpe cykler og bildæk.  
 
Så har vi jo haft problemer med ubudne gæster.  
Her vil bestyrelsen gerne sige tak for den store indsats og engagement til vores ukuelige sekretær 
Helle, som - da det var allerværst - stod fast og kontaktede både borgmester og politimester og fik 
beboerne til at maile til dem, så der gik relativ kort tid før vi havde en løsning med politiet, som ellers 
ikke havde tid pga omstrukturering i politiet efter terrorepisoden.  
Vores lokalbetjente ville gerne yde mere støtte, men det blev der ikke lyttet til. 
Først da der begynde at komme mails fra bekymrede beboere i Bybjerget, fik vi den opmærksomhed, 
der var brug for - ikke at vi ikke kunne bruge mere støtte fra både politi og politikere.  
Vi har fået sikret lejlighederne i stuen. Det var et skridt vi kunne tage, som gjorde det meget sværere 
at bryde ind gennem vinduerne på altansiden. 
Her må vi endnu en gang understrege vigtigheden af at man ikke lukker uvedkomne ind i opgangene.  
Der er kun én løsning, og det er at stresse dem så meget som muligt. Man skal ikke henvende sig til 
dem (man ved jo aldrig hvordan de vil reagere), men kontakte politiet og ellers følge de opslag som 
er opsat.  
Der kan mærkes en bedring, så det virker, men det er vigtigt at beboerne er opmærksomme og 
årvågne og kontakter politi og ejendomskontoret... 
Der er lovhjemmel til at udsætte familier, hvis de laver hærværk, indbrud eller bruger trusler på livet i 
deres boligområde. Hvis vi finder, at der er beboere som er bosiddende her i Bybjerget, der er 
involverede i dette, vil vi selvfølgelig se om det kan blive nødvendigt at gå efter udsættelse af disse 
beboere. 
 
Vi har desværre haft en relativ stor udgift på vores elevatorer. Flertallet af dem var de originale fra 
starten af 60’erne og de var nedslidte, så da produktionen af reservedele er stoppet, har vi ikke andre 
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muligheder end at renovere og bringe dem op til de nuværende sikkerhedskrav, som de heller ikke 
opfyldte. 
Vi har også fået en ny erhvervslejer - en fodterapeut - som er rigtig glad for at være en del af 
Bybjerget. 
 
Der er kommet opfordringer på at gentage høstfesten på boldbanen, så der kommer også høstfest i 
år. 
Årets sommertur for familier går til Sommerland Sjælland.. 
 
Bestyrelsen er glad for at I er kommet og deltager i beboerdemokratiet. 
 
Vi håber at Bybjergets beboere får en god og varm sommer. 
 
Tak for os og lad os nu have et godt møde!!! 

 
Venligst 
 
 
Peter Von Der Fehr 
Formand 
Afdelingsbestyrelsen 
 


