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28. april 2016, kl. 19:00
Festsalen, Valhøj Skole

Rødager Alle 102, 2610 Rødovre
Mødereferat

Møde indkaldt af: Afdelingsbestyrelsen Mødetype: Ordinært 
afdelingsmøde

Referent: Helle Nielsen (HN) Dirigent: Anders Holmgren (AH)

Referat

Punkt 1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Diskussion/Beslutning:
128 lejemål var til stede, lig med 256 stemmer. 

 AH blev valgt som dirigent, som hermed kunne konstatere at mødet var lovlig varslet 
med 4 uger og indkaldt rettidigt, og dermed beslutningsdygtigt. 
Dog gjorde Ole Petersen, 91-8-1 opmærksom på, at rækkefølgen i den udsendte 
dagsorden ikke var korrekt, hvorfor pkt. 4 og pkt. 5 blev byttet om (debatteret i omvendt 
rækkefølge).
Kirsten Fischer, 75, 1.th brød ud i sang, og spurgte ind til hvem Anders var, hvilket han 
så fortalte 

 HN, Ejendomskontoret, blev valgt som referent. 
 Bjørn Magnussen, 57-4-11; Tove Hansen, 113-1-th; Lone Pedersen, 89-3-th; Stig 

Christophersen (ejd.mester); Solveig Pedersen, 91, 7-th blev valg til stemmeudvalg.

Punkt 2 Fremlæggelse af beretning for perioden

PVF fremlagde beretningen, hvor han bl.a. oplyste om den etablerede videoovervågning i 
Bybjerget. Der mangler stadig nogle få skilte, og enkelte steder hvor der skal opsættes 
yderligere video. Ejd.kontoret arbejder videre med dette.
Endvidere oplyste han, at branden hos grønthandleren er færdigundersøgt, og 
undersøgelserne viser, at branden ikke var påsat, men et hændeligt uheld. 
Renovation: Container nedgravningen er endelig ved at løse sig. Alt er godkendt og toppene 
skal egentlig bare sættes på. Der kommer info ud når dette sker - formentlig sidst i maj.
Vaskepladsen er også ved at være færdig, så man kan få højtrykrenset, støvsuget og få luft til 
både bil og cykel.
Vi har fået en bedre aftale med YouSee med en bedre rabat for beboere i Bybjerget – info 
herom udsendes også snarest.
På arrangementsdelen har vi haft nogle gode tilbagemeldinger på vores ture – bl.a. turen til 
Lübeck og Den Blå Planet.
Beboerklubben holdt nytårsfest, og det var en stor succes.
Vi har fået nye vaskerier, og der har, med undtagelse af nogle få personer, udelukkende 
været positive tilbagemeldinger herpå. Maskinerne kører godt, og specielt er beboerne glade 
for den store vaskemaskine, så man kan vaske dyner o.lign.
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Se i øvrigt bilag 1.

Debat:
Bjarne Karlkvist, 107A 1.th: Hvor kan man finde referater, nu hvor hjemmesiden er nede? 
Svaret er, at man jo altid kan henvende sig på ejendomskontoret, og at DAB i skrivende stund 
arbejder på at lave en ny hjemmeside. Han spurgte også hvorfor der ikke er noget Beboer TV 
mere 
(Udenfor referat kan oplyses, at det beboer TV som vi havde her i afdelingen, ikke kunne 
”samarbejde” med de nye digitale TV signaler, og dermed forstyrrede enkelte beboeres TV. 
Dermed anbefalede YouSee, at vi nedlagde den.)
Ole Højstrøm, 91-8-2: Foreslog at man lavede en emailgruppe, som kunne fungere som 
informationskilde.
Formanden anbefalede, at man benytter sig af vores Facebook side (Bybjerget RAB – 
Organisation), hvor alle informationer lægges ud mens der ikke er hjemmeside. Desuden 
arbejder man på at lave en sms-ordning, hvor beboerne kan få korte beskeder om f.eks. 
lukning af vand, elevatordrift o.lign.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Punkt 3 Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering

Diskussion/Beslutning:
Anders Holmgren, DAB fremlagde regnskabet, som er godkendt af afdelingsbestyrelsen, og er 
medtaget til dette møde til orientering.

Overskrifterne for regnskabet var at der var et overskud op kr. 33.298, som er overført til 
nedbringelse af lån af egne midler.

Der er opnået besparelser på fællesarealerne og på uforudsete udgifter, som f.eks. 
prisstigning på vand.

Der er opnået en merindtægt på tidligere afskrevne fordringer, f.eks. afdragsordninger i 
forbindelse med fraflytninger.

Debat:
Bjarne Karlkvist, 107A, 1.th: Efterlyser information omkring den 1 mill.kr., der er afsat til 
renovering af badeværelser. Svaret er at pengene stadig er der, og afventer beslutning om 
badeværelserne skal renoveres eller ikke.

Lili Koch, 107A, 2.th: Mener at det er at prale, at sige at regnskabet ender ud i overskud. 
Mener reelt at der er tale om underskud. Lili spurgte til hvorfor vandforbrug er steget – og om 
man har undersøgt det. Ejd.mester Stig Christophersen kunne svare, at der ikke har været 
konstateret vandspild og utætheder.

Orientering om regnskabet blev taget til efterretning.



Side 3 af 13

Punkt 4 Indkomne forslag

Diskussion/Beslutning: (Punkt 4 blev drøftet EFTER punkt 5)
Bilag 1-4 – Hvert punkt blev uddybet af hver enkelt forslagsstiller, hvorefter man gennemførte 
en afstemning.

Pkt. 4-1, bilag 1: Forslag om badeværelsesrenovering
Bestyrelsen anbefaler at der sker en total renovering af badeværelser. Han tilføjede at de 
netop gennemførte sundhedstjek af alle boligerne viste, at der tydelig grund til at få renoveret, 
da rigtig mange af badeværelserne er helt nedslidte.

Debat:
Marianne Svarre, 73, 7.tv oplyste at det jo ikke kun er faldstammerne, det er galt med, men 
også ventilation. Prisen pr. person vil være for dyrt i forhold til en kollektiv ordning.

Lili Koch, 107A, 2.tv: Beboerne har jo selv vedligeholdelsespligten. De kan evt. benytte sig af 
råderetten. Sidste år kunne man jo også få et håndværkerfradrag. Alternativt kunne man lave 
renovering af badeværelset ved fraflytning.

Bjarne Karlkvist, 107A, 1.th: Vedrørende fugtklager. Det installerede udsugningsanlæg kan 
bare skrues op.
Hertil kommenterede ejd.mester at ventilationsfirmaet har anbefalet, at vi monterer en større 
motor på anlægget for at komme ventilationsproblemet til livs.

Keld Boisen, 49, 3.tv: Flere beboere har brugt mange penge på renovere deres badeværelser.
Hertil svarede Anders Holmgren at hvis man har fået godkendt/fået tilladelse til ombygning af 
badeværelse via DAB, så kan man få afskrevet via råderetten.
Marianne Svare, 73, 7.tv supplerede med at hvis man får penge tilbage hvis man har benyttet 
råderetten, så det vil da være naturligt at kompensere for nedrivning af etableret bad på den 
måde.
Hertil sagde Bjarne Karkvist, 107A, 2.th at det ikke kan lade sig gøre, idet råderetten afskrives 
over 10 år.

Elon Hylenius, 57-4-12: Når tagboligerne skal renoveres, vil de nedenunder så være med til at 
betale?
Hertil svarede formanden, at når alle boligerne under tagboligerne er med til at betale, så er 
udgiften tilsvarende mindre.

Lili Koch, 107A, 2.tv: Synes man går for let hen over råderetten.

Bjarne Karlkvist, 107A, 2.tv: I et alment boligbyggeri som vores er vi solidariske – der er ikke 
noget, der hedder ”dem” og ”os”.

Der blev stillet forslag om afstemningen skulle foregå som ur-afstemning? – Dette blev 
nedstemt.

Pkt. 4-2, bilag 2: Alle badeværelser renoveres

Christian Pedersen uddybede, at ved at deres forslag, ville alle beboere – også dem i 
tagboligerne få noget ud af det.
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Pkt. 4-3, bilag 3: Forslag om etablering af 2 glasvægge i bruseområdet

Frank Elgaard uddybede sit forslag om etablering af 2 glasvægge/glasvægge i 
badeværelserne i tagboligerne, som derved kunne forhindre at vandet kom over hele gulvet i 
badeværelset. I hans lejlighed løber vandet hen til døren idet faldet er lavet forkert.

Der opstod lidt tvivl blandt mødedeltagerne om hvorvidt der var tale om døre eller vægge, og 
Frank Elgaard uddybede, at han mente 1 dør mellem 2 vægge. 

Ole Højstrøm, 91-8-2 foreslog at man så ændrede forslaget til også at omfatte reparation af 
gulve. Det bakkede ejd.mester Stig Christophersen ham op i. 

Formanden spurgte derfor om der så var tale om et ændringsforslag, som indbefattede både 
dør og gulv, hvilket blev bekræftet.

Menderes Kilic, 71, 2.th spurgte om det så ikke var bedre med en brusekabine?

Elon Hylenius, 57-4-12 satte spørgsmålstegn ved hvorfor vi skulle bruge penge på glasdøre – 
mente at de beboere, der ønskede det, bare kunne købe det. Desuden mente han at 
opsætning af glasvægge/dør ville være spildt arbejde før gulvet er lavet i tagboligerne.

Formanden pointerede at hvis det viser sig, at problemet i tagboligerne er så stort, som det 
lyder, så skal man selvfølgelig forsøge at løse det. Lige nu bliver det bare for dyrt/urealistisk, 
og derfor er det ikke med i denne ombæring.

Bjarne Karlkvist, 107A, 1.th: Lejer kan jo også selv købe glasvægge/døre via råderetten.

Elon Hylenius, 57-4-12: Hvis det ikke er økonomisk rentabelt, hvorfor skal vi i tagboligerne så 
være med til at betale for de andre?
Formanden forklarede, at man jo netop gerne vil lave en ordning som også tilfredsstiller 
tagboligerne.

Bjørn Magnussen, 57-4-11: I tagboligernes badeværelser er der en gummikant (fuge) som har 
revne. Arbejdet er ikke helt gennemskueligt. Anerkender at nogen gør indsigelser og kommer 
med alternativer. Efterlyser lidt mere gennemskuelighed.

Christian Pedersen, 89, 3.th: Husk solidaritet med tagboliger, alle er med til at betale hvad det 
koster. Bestyrelsen vil jo hjælpe med at løse de problemer, der er i toppen – bare ikke i denne 
runde.

Thomas Malmqvist, 57-4-19 spurgte om når der er tale om byggesjusk, om man så ikke kunne 
anlægge en erstatningssag?
Hertil svarede formanden, at det har man forsøgt, men det er desværre ikke muligt. Det er dog 
helt sikkert, at fejlene i gulvkonstruktionen skal udbedres. Denne udgift ”gavner” så kun 
tagboliger, selvom alle er med til at betale.

Lili Koch, 107A, 2.tv udtalte, at dengang byggeriet af tagboligerne blev iværksat, havde man 
kun et vist beløb at bygge for, så man havde reelt set ikke andre muligheder. Dog mente hun 
at byggeriet var i orden.
Dette var Bjarne Karlkvist, 107A, 1.th dog slet ikke enig i.
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Pkt. 4-3, bilag 4: Ændringsforslag til bestyrelsens forslag under dagsorden, kun 
renovering af faldstammer
Bjarne Karlkvist foreslår at man i stedet for en fuld renovering, blot foretager renovering af 
faldstammerne, og ønsker i den forbindelse oplyst en pris på hvad det i så fald ville koste som 
alternativ til en fuld renovering.

Debat:
Lene Jensen, 105B, st.tv er nytilflytter og kender ikke til forhistorien. Hun fik derfor udleveret 
badeværelsesbrochuren fra det ekstraordinære afdelingsmøde i november 2015. Endvidere 
fik hun oplyst, at de kunne se badeværelset ”live” på ejendomskontoret.

Beslutning/afstemning omkring bilag 1-4 omkring badeværelser:

Først blev der om pkt. 4-2, bilag 2 – renovering af alle badeværelser, idet dette forslag var det 
mest vidtgående.

FORSLAGET BLEV NEDSTEMT VED HÅNDSOPRÆKNING

Der blev herefter stemt om pkt. 4-1, bilag 1 – total renovering af badeværelser, idet dette 
forslag var det næstdyrelste:
Det indgik også i denne afstemning at såfremt forslaget bliver vedtaget, så godkender man 
(som ved det ekstraordinære afdelingsmøde i november) at lånene hjemtages som 30-årige 
lån.

AFSTEMNING:
Ja             132
Nej            111
Blanke          5
Ugyldige       0

FORSLAGET ER VEDTAGET

Dermed bortfaldt pkt. 4-4, bilag 4 om renovering af faldstammer.

Herefter blev der stemt om pkt. 4-3, bilag 3 med ændringsforslag på glasdør og renovering af 
gulv i tagboligerne.

Der blev besluttet, at projektet med glasdør og gulv ikke kommer til at køre sideløbende 
med totalrenoveringen af badeværelserne, men at bestyrelsen skulle arbejde videre 
med dette forslag.

Pkt. 4-5, Bilag 5: Forslag om solafskærmning til tagboligerne
På grund af flere henvendelser fra beboerne i tagboligerne, der klager over ekstrem varme i 
sommerperioden og kulde i vinterperioden har bestyrelsen og ejendomskontoret arbejdet på 
at finde en løsning.

Man har fundet den mest optimale løsning med et udvendigt rullegardin med motor, der både 
virker mod kulde og varme. Ejendommen vil stå for vedligeholdelsen af disse. Der vil være en 
mindre huslejestigning på max. 150,- kr./md. 

I første omgang indkøbes 30 rullegardiner, hvor beboerne kan skrive sig op til et sådan ved 
henvendelse til ejendomskontoret (først til mølle-princippet)
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Debat:
Lili Koch, 107A, 2.tv: Kan ikke se problemet – man kan bare købe rullegardiner i Ikea.
Hertil kommenterede Bjørn Magnussen, 57-4-11, at han har sat mørklægningsgardiner op, 
men det har ikke været tilstrækkeligt.

Karim Boudart, 91-8-18 kunne godt tænke sig at se hvordan de ser ud. 
Hertil svarede ejd.mester Stig Christophersen at gardinerne fås i 4 farver og sidder på 
ydersiden af vinduet, dog – af sikkerhedshensyn til børn - ikke foran altandøren. 

Lars Rasmussen, 57-4-20 har betalt kr. 9.000 for at forsøge at holde varmen væk, men det 
har ikke virket som ønsket.

Elon Hylenius, 57-4-12 ønskede oplyst hvad man gør i tilfælde af storm. Hertil blev svaret, at 
man har gardinerne oprullet.

Beslutning:

FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING

Pkt. 4-6, bilag 6: Solfilm på tagboligernes vinduer
Forslaget blev trukket tilbage pga. ovenstående vedtagelse, dog ønskede Thomas Malmqvist 
oplyst hvad de 3 mio. kr. indbefatter.
Hertil oplyste ejd.mester Stig Christophersen, at de 3 mio.kr. bl.a. går til udskiftning af 
galvaniseret rør (koldt og varmt vand), til stålrør og opretning, udskiftning og brandhæmning af 
faldstammer i krybeloft.

Pkt. 4-7, bilag 7: Forslag om ændring af vedligeholdelsesreglement – fra A-ordning med 
NI-beløb til A-ordning med faktisk istandsættelse
Formanden begrundede forslaget med at ved at ændre det nuværende 
vedligeholdelsesreglement fra A-ordning med NI-beløb til A-ordning med faktisk 
istandsættelse ville man kunne give fraflyttere en hurtigere afregning. Der er flere afdelinger, 
der benytter faktisk istandsættelse nu, og erfaringerne viser, at der er opnået en besparelse 
på ca. 25%. RAB betaler for omkostninger i forbindelse med dette med undtagelse af 2 Ipads, 
som vi skal bruge i forbindelse med fraflytning.
Med den ordning vi har i dag, forsvinder ca. halvdelen af det NI-beløb, der udbetales til nye 
beboere, da det ganske ofte ikke er det fulde NI-beløb, der indkøbes maling til. Penge går ofte 
til medfinansiering af rejser, møbler mv.
Ved den nye ordning flytter den nye lejer til gengæld ind i en helt nymalet lejlighed.
I forbindelse med de netop overståede sundhedssyn, er samtlige lejemål blevet opmålt, så 
man kan få oplyst den præcise pris på håndværkerydelser ved fraflytning.

AH oplyste, at der i den omdelte vedligeholdelsesstandard manglede et punkt 03.11: Der 
formulerings- og afkrydsningsmæssigt er identisk med punkt 01.02, og som er en 
konsekvensrettelse af at skifte vedligeholdelsesordning fra NI-beløb til Faktisk Istandsættelse.

Ved istandsættelse males standard vægge/overflader. Hvis normal maling ikke kan dække 
den eksisterende farve hæfter fraflytter herfor (misligholdelse).

Den nye ordning har ingen betydning for de lejere, der allerede bor. Har kun effekt overfor 
nytilflyttere.

Debat:
Ronni Thelin, 83, 7.th: Hvad hvis en tilflytter ønsker en speciel farve – males der kun hvidt?
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Hertil svarede Anders Holmgren, at som udgangspunkt bliver der kun malet hvidt.

Bjarne Karlkvist, 107A, 1.th pointerede, at det NI-beløb, der er fastsat af DAB dækker til 1 
gang (1 lag) maling. Samtidig gjorde han opmærksom på mht farvevalg, at hvis en tilflytter 
f.eks. ønsker at male stuen rød, og så springer fra – hvem skal så betale? Desuden ønskede 
han oplyst hvad holdningen så var, såfremt en tilflytter ønskede at få opsat et tapet, som ikke 
var savsmuldstapet.
Hertil svarede ejd.mester at de fleste her har savsmuld på væggene, og i ovenstående 
tilfælde, så skal afdelingen betale for at fjerne savsmulden, så det andet tapet kan komme op.

Flemming Mattisson, 113, st.tv undrede sig. Da han flyttede ind var alt istandsat. Hertil 
svarede Anders Holmgren, at der kan være tilfælde hvor en lejlighed ved fraflytning er i en 
sådan stand, at ejd.kontoret beslutter at istandsætte hele lejemålet, og i et sådan tilfælde vil 
der ikke blive udbetalt NI-beløb til den nye lejer.

Karim Boudart, 91-8-18: Hvorfor har man ikke en B-ordning?
Svar fra Anders Holmgren: RAB har ingen afdelinger med B-ordning (vedligeholdelseskonto). 
Der er større økonomisk ”risiko” for at pengene ikke brugt til forbedring.

Beslutning:

FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING:

Pkt. 4-8, Bilag 6: Adgang via alle opgange til tagboliger
Debat:

Formanden anbefalede at forslaget kom til afstemning, da emnet flere gange har været oppe 
og vende.

Marianne Svarre, 73, 7.tv oplyste at hun forvejen oplevede mange støjgener fra beboere fra 
tagboligerne når de går ned, og frygtede hvordan det ville blive hvis de både kunne gå op og 
ned.

Tommy Sørensen, 107B-4-1. Grundet den sikkerhed/tryghed, som der er i dag med 
nuværende chipsordning ønsker han ikke at det laves om.

Beslutning:

FORSLAGET BLEV NEDSTEMT VED HÅNDSOPRÆKNING:

Pkt. 4-9, bilag 6: Bumpene på parkeringspladserne – spørgsmål
Spørgsmålet blev trukket tilbage.

Pkt. 4-10, bilag 8: Hund, trods forbud?
Anne-Lise Skødt begrundede hendes spørgsmål med at hun ofte hører hunde, der gør om 
aftenen, og undrer sig over hvordan det kan være, når det ikke er tilladt at have hund.
Formanden forklarede, at så længe ingen reagerer/klager, så kan vi reelt ikke gøre noget.

Anette Jacobsen, 93, 2.tv spurgte hvad man så skal gøre, når man ikke ved hvor hunden bor?
Hertil var svaret så at det ved ejd.kontoret jo heller ikke.

Pkt. 4-10, bilag 8: Parkeringspladser – spørgsmål
Hvorfor holder folk i en blok, som de ikke bor i?
Formanden præciserede, at beboere i Bybjerget med p-licens må holde lige præcis dér hvor 
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de ønsker.

Pkt. 4-11, bilag 9: Forslag om tilladelse til 1 hund pr. bolig
Johnnie Sørensen uddybede sit forslag med at han bare godt kunne tænke sig at få en hund.

FORSLAGET BLEV NEDSTEMT VED HÅNDSOPRÆKNING 

Pkt. 4-12, bilag 10: Forslag om adgang forbudt for beboere under 18 år til Bybjergets 
møder
Kirsten Fischer begrundede sit forslag med at hun oplevede det som forstyrrende når der var 
børn med til møderne.

Debat:
Generelt var beboerne enige i at beboere under 18 år ikke har lov til at deltage i afdelingens 
møder, dog under hensyntagen til at der kan være f.eks. enlige, der ikke har 
pasningsmulighed – i så tilfælde aftales det med bestyrelsen inden mødet.

FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING

Pkt. 4-13, bilag 11: Forslag om genbrugscentral
Lisbeth von der Fehr lavede et ændringsforslag, så det i stedet for genbrugscentral hedder en 
byttecentral.
Hun kunne godt tænke sig et lokale, hvor det kan lade sig gøre at komme ned med én ting, og 
tage en anden ting med hjem.
Lisbeth stiller sig gerne til rådighed for at tage vagt. 

FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING 

Pkt. 4-14, Bilag 12: Forslag om opsætning af solcelleanlæg
Formanden uddybede, at projektet i og for sig er selvfinansierende, og reelt giver overskud 
efter 8 år. Planen er, at solcelleanlægget opsættes på husgavl. Solcellerne kan dække 
udgifterne til fælles strøm til f.eks. opgange, kælderrum mv.
Derudover har projektet også en signalværdi i at tænke grønt/miljørigtig, og er medvirkende til 
reducering af CO2.

Debat:
Bjørn Magnussen, 57-4-2: Hvorfor har man valgt Bolin?
Formanden svarede, at vi med denne løsning er fremtidssikrede.

Lili Koch, 107A, 2.tv: Hun havde selv foreslået det år tilbage, men der blev det ikke til noget.
Formanden tilføjede, at dengang var det heller ikke rentabelt, men det er det nu.

FORSLAGET BLEV ENSTEMMIGT VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING 

Pkt. 4-15, bilag 15: Forslag om forhøjelse af tilskud til gymnastik
Tove Hansen uddybede forslaget med at de 2.000 kr. kunne være en god hjælp til dækning af 
udgifter f.eks. for indgange m.v. når de er på tur.

Debat:
Formanden forklarede, at grunden til at det kom med på afdelingsmøde, skyldes at det 
tidligere var vedtaget på et afdelingsmøde, og derfor ville bestyrelsen ikke tage valget på egen 
hånd, men overlade det til beboerne at stemme om det. Han tilføjede at såfremt det blev 
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vedtaget, så skulle det også gælde for øvrige klubber.

Pia Nielsen, 97, st.th ønskede oplyst hvor mange, der er medlem af gymnastikklubben. Tove 
svarede at de p.t. er 7 medlemmer, som hver betaler kr. 30 pr. måned. 

Når de er på ture o.lign. betaler de selv for mad og drikke.

Ole Højstrøm, 91-8-2 anbefalede at man i stedet kunne benytte Rødovre Kommunes tilbud.

Bjarne Karlkvist, 107B-1-th spurgte til hvem der er medlem af fiske- og dartklub, hvortil 
formanden forklarede, at idet nogen havde klaget over lokaliteterne til kommunen, så var 
disse klubber i øjeblikket i ”stand-by”.

Poul Holm, 89, 5.tv kommenterede, at han betragtede debatten som petitessesnak for sølle 
2.000,-.

Herefter gik forslaget til afstemning.

FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING
(Dvs. at klubber fremover kan modtage op til kr. 7000,- pr år)

Pkt. 4-16 – Tilføjelse til ordensreglement, Udendørsanlæg og parkering
Bestyrelsen uddybede deres forslag med at campingvogne må stå 3 dage i foråret, og 3 dage 
efteråret på parkeringspladserne foran blokkene med en p-billet.

Debat:
Jan Kjølbye, 95, st.th: Gælder det også for camplet? JA

Palle Olsen, 63, 3.tv: Vil anbefale at fjerne ordlyden ”forår” og ”efterår”.

Ændringsforslag: Campingvogne og Campletter må stå 3 dage i første halvår og 3 dage i 
andet halvår på parkeringspladserne foran blokkene med en p-billet.

FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING

Pkt. 4-17 – Opsætning af selvstændige centrifuger i vaskeriet
Enkelte beboere er kede af at der ikke længere er en selvstændig centrifuge i vaskerierne. 
Grunden til at man har fjernet centrifugerne er, at de nye vaskemaskiner kan det samme, og 
at centrifuger er et ”udgående” produkt – og kan kun købes i Spanien, hvilket også 
komplicerer f.eks. servicebesøg o.lign.

Debat:
Lili Koch, 107A, 2.tv mener at det med service må høre til i småtingsafdelingen. Tøj o.lign. der 
er lavet af silke vaskes f.eks. i hånden, og det er svært at få tid på maskinerne til blot at 
slynge.

FORSLAGET BLEV NEDSTEMT VED HÅNDSOPRÆKNING

Pkt. 4-18 – Tilføjelse til ordensreglement om altaner
Formanden startede med at understrege, at der ikke stod i indkaldelsesteksten, at der IKKE 
må opsættes tørresnore på altanen, men at bestyrelsen foreslår, at det skal være muligt for 
beboerne at skabe lidt hygge på altanen ved at opsætte lys, hylde og lignende, så længe det 
er håndværksmæssigt korrekt udført, og at der ikke må være noget, der hænger ud over 
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brystningen. Det skal også være tilladt at have sit tørrestativ stående på altanen, da det 
bedrer indeklimaet i lejligheder. 

Debat:
Lili Koch, 107A, 2.tv: Vigtigt også at gøre opmærksom på at altanen ikke må fungere som et 
ekstra pulterkammer, og være obs på brandfare.

Marianne Svarre, 73, 7.tv: Præciserede, at man ikke må skrue/bore i metalpladerne.

Ole Højstrøm, 91-8-2: Har ikke strømudtag på hans altan i tagbolig, men formanden fortalte, 
at det ville komme sammen med installering af solafskærmning.

FORSLAGET BLEV ENSTEMMIGT VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING

Pkt. 4-19 – Tilføjelse til ordensreglement – mulighed for reservation af vaskemaskiner
Bestyrelsen ønskede at der skulle være mulighed for at reservere vaskemaskinerne i 
tidsrummet mellem kl. 15-22, så man lettere kunne planlægge sine vasketure.

FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING

Punkt (5) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 
2016/17

Diskussion/Beslutning: (Punkt 5 blev drøftet FØR punkt 4)
Anders Holmgren gennemgik budgettet, hvor man har kalkuleret med en huslejestigning på 0 
% som væsentligste punkt.

Som det fremgik af uddelte budget, så fordeler budgettet sig således, at der er afsat 30% til 
henlæggelser/opsparing, 18% til prioritetsydelser, 23% faste udgifter samt 29% til variable 
udgifter. 
Det samlede budget andrager 34.395.000 kr.
I budgettet er der taget højde for forventede øgede udgifter til ejendomsskab, vandudgifter, 
renovation, forsikring og renholdelse. Samtidig forventes der besparelser på diverse udgifter 
og henlæggelser.

I langtidsbudgettet er de væsentligste tiltag at få lagt gummibelægning på legepladser, ændre 
tennisbanen, og regnvandsopsamling ifm. etablering af udvendige tagrender.

Debat:
Bjarne Karlkvist, 107A, 1.th: ønskede oplyst hvorfor der på konto 116.510 er afsat så store 
beløb til vand. 
Formanden forklarede, at det skyldes, at der grundet byggesjusk/fejl i byggeri/billig løsning har 
dannet sig nogle vandsamlinger i laget mellem det oprindelige tag og tagboligerne. Derfor er 
man nødt til at lave nogle tiltag for at lede vand udenfor boligerne, da Codan ikke længere vil 
dække, hvis vi får nye skader. 
Desuden er der på denne konto også taget højde for at omdanne regnvand til vaskevand til 
vaskerierne.

Lili Koch, 107A, 2.tv: Ønskede oplyst hvorfor der var afsat kr. 100.000 på konto .119 (andre 
udgifter). Hertil svarede Anders Holmgren, at beløbet er et estimat som man har fundet frem til 
ved beregning af gennemsnit.

Lili ønskede ligeledes oplyst hvorfor der år efter år er afsat 41.000 til køleskabe i tagboliger. 
Hertil svarede Anders Holmgren, at det skyldes en løbende udskiftning, og at dette reelle 
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beløb kan variere – nogle år bliver det dyrere – andre år bliver det billigere.

Beslutning: 
BUDGETTET BLEV GODKENDT

Punkt 6 Valg af formand til afdelingsbestyrelsen 

Diskussion/Beslutning: På valg er: Peter von der Fehr- modtager genvalg

(A) Peter von der Fehr genopstillede med begrundelsen, at beboerne vidste hvem han var, og 
hvad han stod for. 
Ole Højstrøm, 91-8-2 foreslog at Ole Petersen, 91-8-1 stillede op. Det ønskede Ole Petersen 
dog ikke.

(B) Kenneth Bech Olesen, 77-st-tv stillede op med begrundelsen at der godt måtte komme 
nye kræfter ind i bestyrelsen.

(C) Bjarne Karkvist, 107A, 1.th stillede op med begrundelsen at han ønskede at give bedre 
information end den, der ydes i dag.

AFSTEMNING:
A:           92 stemmer
B              2 stemmer
C:           43 stemmer
Blanke:    2        
Ugyldige: 1   
I alt 140 stemmer.

Dermed blev nuværende formand Peter von der Fehr genvalgt.

Punkt 7 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Diskussion/Beslutning: På valg er: Susanne Petersen og Flemming Larsen, begge 
modtager genvalg

Begge nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Ingen andre stillede op.

Punkt 8 Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen

Diskussion/Beslutning: På valg er: Charlotte Braun, modtager genvalg.

Charlotte Braun blev genvalgt og Dorthe Nielsen, 83, 6.th blev valgt ind.
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Punkt 9 Eventuelt

 Marianne Svare, 73, 7tv: Hvad har man tænkt sig at gøre ved det rod, der er både 
foran og bagved Fakta:
Svar fra både formand og ejd.mester er at man er i løbende kontakt med Fakta og det 
administrationsselskab, der står bag Fakta. 

 Bjørn Magnussen, 57-4-11: Ønskede at takke Anders Holmgren for at være en 
fremragende dirigent.

 David Andersen, 91-8-24: Bedre skiltning på containerplads?
Stig Christophersen oplyste, at kommunen flere gange er blevet rykket herfor, og 
ejd.kontoret arbejder med at få lavet større skilte.

 Kirsten Fischer, 75, 1.th foreslog om det var muligt at ansætte en mand til at passe og 
rydde op på genbrugspladsen.
Svaret hertil var, at som situationen var nu, så var det ikke en mulighed.

 Pia Nielsen, 97, st.th: Synes det er svært at komme på ejendomskontoret i 
åbningstiden. 
Formanden sagde, at bestyrelsen kunne tage en snak med ejendomskontoret, og se 
om der var mulighed for at foretage nogle småjusteringer hvis behovet er der.

 Britta Ravnsborg, 81, st. tv ønskede at takke både bestyrelsen og ejendomskontoret for 
god behandling og støtte til deres familie.

 Formanden spurgte om der var stemning for at lave små nyttehaver? Hertil svarede 
Palle Hansen, 63, 3.tv, at der nok er for meget skygge, men at der sagtens kan holde 
campingvogne 

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

______________________________ ______________________________
Afdelingsformand – Peter Von Der Fehr Referent – Helle Nielsen

_____________________________
Dirigent – Anders Holmgren, DAB
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BILAG 1:

Formandens beretning

Kære beboere

Så er der atter gået et år her i Bybjerget, det er forår og børnene er begyndt at komme ud på vores grønne 
områder forårs blomsterne er i fuld flor og alt bliver grønnere og grønnere det er en dejlig tid på året...her i 
Bybjerget er der jo sket en del siden sidste forår, Vi har fået opsat videoovervågning på alle blokke, der er i 
den forbindelse opstået et par blinde punkter, men det er der fokus på og snart bliver der sat skilte op ved 
vores forskellige indgange til Bybjerget, så må vi se om det kan holde de grupper ude, som nogle gange 
opholder sig på vores område og ikke har noget at gøre i Bybjerget . Det var allerede en stor hjælp da vi havde 
den ubehagelige oplevelse, at der udbrød brand nytårsaften på Bytorvet, den blev ved stor indsats fra flere 
brandstationer holdt til hjørnelokalet og nåede ikke vores bager. Der er fuld gang i renoveringen efter branden 
det skulle gerne være helt færdigt 1 juni. Vores elevatorer er også godt i gang med at komme op til nutidens 
krav og standarder.
Der er endelig sket noget med vores længe ventet affaldssortering der er kommet en leverings dato på det 
sidste, som kommunen skal levere det skulle gerne være på plads sidst i maj.  Vores vaskeplads til vores 
private biler så vel som vores kørende materiel er også ved at være færdig, der vil så være adgang til 
støvsuger, højtryksrenser og luft til biler og cykler. Der har jo også været debatten om hvorvidt vi skulle 
renovere vore toiletter, den har jo fyldt godt op i det store billedet, den får vi forhåbentlig styr på i aften om 
det så bliver det ene eller det andet.  Der er også lavet en ny aftale med YouSee som indebærer nogle flere 
fordele for Bybjergets beboere, der vil blive holdt en informations aften i festlokalet på et senere tidspunkt.
Der var sidste år arrangeret en tur til julemarkedet i Lübeck, og stop i Burg på vejen hjem, så der kunne 
handles billigt ind til julen. At dømme fra de tilbagemeldinger som de beboere der var med, var det en succes 
der gerne måtte gentages. Ligeledes var det en oplevelse at se Danmarks nye national akvarium Den Blå 
Planet. Vores beboerklub holdt desuden et stort nytårs arrangement som var en stor succes.
Der skete også det uheldige at vores ejendomsfunktionær igennem mange år, Preben, blev ramt af sygdom og 
har derfor været fraværende fra Bybjerget i en periode, men Preben starter igen d. 2 maj vi glæder os til at se 
Preben tilbage i det blå arbejdstøj.
Der har også været mange udfordringer for vores ejendomskontor og blå mænd som i forbindelse med 
branden mistede deres frokoststue og omklædning og måtte bo i en skurvogn.  Vores nye vaskemaskiner er 
også kommet godt fra start, kontoret har fået mange positive tilbagemeldinger fra beboerne Vores 
ejendomsmester Stig er også kommet godt på plads, der er kun ros til Stig og personalet for altid at tage imod 
os beboere med en positiv indstilling og et smil på læben. Der er sikkert sket meget mere mellem alle vores 
beboere men dette var bare lidt om alt det der skete og sker her i Bybjerget, og når vi kikker lidt ud over vores 
lille verden her i Bybjerget og Rødovre, så har vi det vist relativt godt.

Venligst

Peter Von Der Fehr
Formand
Afdelingsbestyrelsen


