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Mødereferat 
 

15. maj 2019, kl. 19:00 

Bybjergets selskabslokale, 
Valhøjs Alle 67  

 

Møde indkaldt af: Afdelingsbestyrelsen Mødetype: Ordinært afdelingsmøde 

Referent: Helle Nielsen (HN) Dirigent: Lisbeth Mathiesen (LMA) 

Referat 

 

PUNKT 1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

  

94 lejemål var til stede, lig med 188 stemmer.  

• LMA blev valgt som dirigent, som hermed kunne konstatere at mødet var lovlig varslet og 
indkaldt, og dermed beslutningsdygtigt.  
Indkaldelsen var uddelt d. 12. april 2019 (jf. vedtægterne skal denne være uddelt 4 uger før), 
og endelig indkaldelse med budget, bilag og forslag blev uddelt den 7. maj 2019 (jf. 
vedtægterne skal denne være uddelt min 1 uge før). 

• HN, Ejendomskontoret, blev valgt som referent.  

• Tove, Lisbeth, Ingelise og Ejd.mester Stig blev valgt til stemmeudvalg. 

 

 

PUNKT 2 

 

Fremlæggelse af beretning for perioden 

  

Formanden åbnede mødet med at takke for et fint fremmøde, og fremlagde beretningen for det 
forgangne år, som blandt andet indeholdt information omkring: 

• Konklusion på badeværelsesprojektet 

• Grønne miljøtiltag – LED-belysning, regnvandsopsamling, solceller 

• Højt serviceniveau på ejendomskontor samt de blå mænd 

• Røde Kors’ udfordringer med gulv 

 

Beretningen er vedlagt dette referat. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

 

Berit spurgte ind til om der kommer lys ved postkasserne, og svaret var, at det gør der. 

Berit pointerede at der ofte smides affald ved grillområderne, og der blev opfordret igen til at beboerne 
husker at rydde op efter sig. 

Samtidig spurgte Berit ind til at der ofte ligger vasketøj alt for længe i vaskerierne. Ejendomskontoret 
udarbejder et brev til beboerne med en opfordring både til at huske at afhente deres vasketøj og rydde 
op efter sig på fællesarealerne. 

 

Flemming ville gerne vide hvor højt byggeriet på den gamle tankstation bliver. Da projektet ikke er 
færdigudarbejdet endnu, er det ikke muligt at svare præcist herpå. 
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Ole spurgte også ind til om der er foretaget en beregning af antal af beboere i det nye kommende 
byggeri i forhold til grønne arealer, men det kan man på nuværende tidspunkt heller ikke svare præcist 
på, men dog kan man oplyse, at der jo er tale om ældreboliger. 

 

Facadeudvalg 

David fortalte lidt om projektet med facaderne, og at man eventuelt vil drage fordel af farverne, der er i 
”Bjerget” på gavlen af blok A. 

Kirsten spurgte ind til om det også gjaldt maling af altaner, hvilket det gør. 

 

Legepladsudvalg 

Jannick Seehusen fra Uno Unika legepladser præsenterede hvordan de 2 nye legepladser kommer til 
at se ud ved at vise en illustreret film. 

 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 

 

PUNKT 3 

 

Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering 

  

LMA fremlagde regnskabet for perioden 1/10-2017-30/9-2018, som er godkendt af 
afdelingsbestyrelsen, og er medtaget til dette møde til orientering. 

 

Orientering omfattede som væsentligste punkter: 

 Overskud 390.421 kr., brugt til afvikling af lån af egne midler 

 Mindre udgifter til ejendomsskat, drift af vaskeri, renholdelse samt diverse posten 

 Merindtægt fra korrektion tidligere år 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

 

Lilli ønskede at der fremadrettet blev lavet noter for hvert år, som er sammenlignelige. 

Samtidig spurgte hun ind til hvorfor afdelingen har en kassebeholdning, hvortil formanden forklarede, 
at denne f.eks. bruges til beboeraktiviteter. 

 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

Inden punkt 4 gennemgik man punkt forslag 15 Badeværelser i tagboligerne, da det hang sammen 
med budgettet. 

 

 

PUNKT 4 

 

Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 
2019/20 

  

Driftsbudgettet blev gennemgået, og bl.a. blev der oplyst: 

 

 Ingen huslejestigning 

 Samlede udgifter i afdelingen 34.875.000 kr. 

 Mindre udgifter til ejendomsskat, vand, forsikringer, energi, alm vedligeholdelse, diverse 
udgifter, henlæggelser  
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 Øget indtægt fra lejetillæg badeværelser  

 Øgede udgifter vaskerier/selskabslokale (særlige aktiviteter) da vandudgift er flyttet til denne 
konto  

 

På langtidsbudget er der bl.a. afsat penge til: 

• Dræn v. blok E 

• Ny belægning på legepladser 

• Renovering af materialegård og nyt opbevaringsskur 

• Maling af facader på SFO 

• Renovering af tag på tag-tårne 

• Maling af stålrammer på altaner 

• Fastgørelse af drypnæser 

• Renovering af badeværelser i tagboliger 

• Kombi relæer og hovedstik i blok E+F 

 

Formanden tilføjede begrundelsen for bygning af ny materialeskur og en overdækket containerplads. 
Senere vil der blive lavet nyttehaver, men mere information herom kommer senere. 

Der vil også komme nye brand- og tyverisikrede hoveddøre– disse forventes at blive udskiftet i løbet af 
2020/2021. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

 

▪ Ole H Overdækning ved altanerne i 21/22 – vil det blive udført samtidig med facaderenovering? 

Ole M svarede hertil, at maling af stålrammer ikke er på altanerne, men på svalegangen. 

▪ Orhan ønskede at få uddybet budgetposten omkring vand, hvortil LMA forklarede, at det 
skyldes at vaskeriposten er flyttet til anden konto 

  

Afstemning om det samlede budget for 2019/20: 

VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING 

 

 

PUNKT 5 

 

Indkomne forslag 

  

Forslag 1: Undersøgelse om giftige materialer i bygningen – v. Kirsten og Nick  

Formanden forklarede, at i forbindelse med badeværelsesrenoveringen foretog man 8 luftprøver, og 
i ingen af disse blev der fundet giftige dampe eller lignende. 

 

Lilli kommenterede, at der i gammel tid også blev foretaget prøvetagning, og heller ikke her fandt 
man noget. 

Afslutningsvis tilbød formanden at dobbelttjekke inden næste møde. 

 

På baggrund af ovenstående var der ikke afstemning om dette forslag 

 

 

Forslag 2: - Daglig rengøring af låger på affaldssorteringen – v. Kirsten og Nick  

Formanden fortalte, at som det er nu, så bliver lågene rengjort af de blå mænd 2 gange om ugen. 
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Ole H foreslog at man måske kunne installere en fodpedal, hvortil formanden fortalte, at typen af 
containere er noget som kommunen beslutter, og vi derfor ikke har lov til at ændre på typen. 
 
Der blev derfor stillet forslag om at lave et ændringsforslag, sådan at forslaget nu går på: 
Rengøring af låg på containerne hver mandag og torsdag 
 

Afstemning: 

ÆNDRINGSFORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING 
 

 
Forslag 3 - Lukkede altaner – v. Morten 
 
Da forslagsstiller ikke var til stede ved mødet blev forslaget ikke behandlet. 
 

 
Forslag 4: Genetablering af fælles vandafgift – v. Arne m.fl. 

Da forslagsstiller ikke var til stede ved mødet blev forslaget ikke behandlet. 
 

 
Forslag 5: Tilladelse til at have hund v. Afdelingsbestyrelsen 

Flere har undret sig over at afdelingsbestyrelsen havde sat dette punkt på dagsordenen, da der stort 
set hvert år er afstemning herom, hvortil formanden med et smil på læben forklarede, at en sådan 
udmelding kunne få både ja- og nej-sigere til at deltage i afdelingsmødet… 
 
Marianne: Måske kunne man have lov til at få en servicehund? Hertil svarede formanden, at der 
gælder helt specielle regler herfor. Hvis en beboer bliver tilkendt en servicehund på grund af 
mentale eller fysiske handicaps eller udfordringer, så bortfalder afdelingens forbud mod at holde 
hund, så bliver man via kommune eller lignende tilkendt ret til servicehund, så har man lov til at 
have den uanset husdyrtilladelse eller ej. 
 
Afstemning: 
FORSLAGET BLEV NEDSTEMT VED HÅNDSOPRÆKNING 
 

 
Forslag 6: Tilladelse til at passe hund v. Pia 
 
Pia begrundede sit forslag med, at man i enkelte situationer kan komme ud for at pårørende har 
behov for pasning af hund f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse, og så ville det være rart at 
kunne hjælpe. 
 
Elon spurgte så ind til hvordan man reelt set ville kunne både administrere og forsvare det? 
 
Ole foreslog at det kunne anmeldes på ejendomskontoret, og hvis man ikke havde anmeldt 
hundepasning til ejendomskontoret, så måtte beboere jo klage og melde det til ejendomskontoret. 
Formanden forklarede, at det faktisk ikke kan lade sig gøre, idet såvel ejendomskontoret samt 
bestyrelsen var bekendt med at der allerede på nuværende tidspunkt er beboere, der har hund, men 
idet der ikke er nogen, der har klaget, så kan man ikke gøre noget ved det. Derfor opfordrede han 
beboerne til at kontakte ejendomskontoret, såfremt man ser at nogen har hund. 
 
Afstemning: 
FORSLAGET BLEV NEDSTEMT VED HÅNDSOPRÆKNING 
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Forslag 7 - Mulighed for at søge oplysninger om leje af selskabslokale mv. – v. Thomas Bech 
& Pernille 
 
Idet alle oplysninger om lokalet står på boligafdelingens hjemmeside, er der ikke noget at stemme 
om. 
 
(Se evt.:  https://www.dabbolig.dk/roedovre-almennyttige-
boligselskab/afdelingsoversigt/bybjerget/ejendomskontoret/selskabslokale/) 
 
 

 

Forslag 8 - Skiltning ved firmabiler – Thomas Bech & Pernille  

 

Formanden forklarede, at i forbindelse med den nye elektroniske parkeringskontrol, så vil der blive 
opsat nye skilte, og dermed skulle problemet være løst. 

. 

På baggrund af ovenstående var der ikke afstemning om dette forslag 

 

 

Forslag 9 - Adgang til opgange, der fører op til tagboliger – v. Thomas Bech & Pernille  

 

Marianne spurgte om ikke det var muligt at lukke for de forskellige nedgange, hvortil formanden 
oplyste at det ville være ulovligt, idet de fungerer som brandveje. 

 

Tommy mente at det var mest betryggende at kun beboere, der bor i tagboligerne har adgang. 

Berit mente, at der ikke vil være det store rend af mennesker, idet de fleste nok ville benytte den første 
opgang. Hertil fortalte Marianne, at som beboer lige under tagboliger, så oplever hun det som meget 
generende, at der konstant er et rend af mennesker og smækken med døre. 

 

Susanne foreslog at man lavede et ændringsforslag, således at spørgsmålet blev ændret til at hedde: 
Adgang til de 3-4 nærmeste nedgange i forhold til bolig. 

Thomas godkendte ændringsforslaget. 

 
Afstemning: 
ÆNDRINGSFORSLAGET BLEV NEDSTEMT VED HÅNDSOPRÆKNING 

 

 

Forslag 10 – Sammenlægning af lån – v. Thomas Bech & Pernille 

 

Forslaget blev trukket tilbage. 

 

 

Forslag 11 - Tilbud af større lejligheder til børnefamilier i Bybjerget – v. Thomas Bech & Pernille  

 

Thomas spurgte ind til om det ikke var muligt at man som børnefamilie kunne få førsteprioritet til de 
større lejligheder når man nu gerne ville blive boende i Bybjerget. 

 

Hertil fortalte formanden, at den nuværende ordning er vedtaget i RAB (Rødovre Almennyttige 
Boligselskab), og hvis det ønskes, så kan det bringes på bane der. 

 

https://www.dabbolig.dk/roedovre-almennyttige-boligselskab/afdelingsoversigt/bybjerget/ejendomskontoret/selskabslokale/
https://www.dabbolig.dk/roedovre-almennyttige-boligselskab/afdelingsoversigt/bybjerget/ejendomskontoret/selskabslokale/
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Afstemning: 

På baggrund af ovenstående var der ikke afstemning om dette forslag 

  

 

Forslag 12 - Bybjerget opnår indtægt ved p-bøder? -v- Thomas Bech & Pernille 

 

Formanden fortalte, at reglerne her er meget simple; Almennyttige boliger må ikke tjene penge 

 

På baggrund af ovenstående var der ikke afstemning om dette forslag 

 

 

Forslag 13 – Opstilling af 3 kondicykler – v. Afdelingsbestyrelsen 

Forslaget kom egentlig fra Lilli. Forslaget går på at stille nogle kondicykler op i blok E (i den gamle 
Byttecentral) 

 

Elon spurgte om man ikke bare kunne stille dem der hvor de andre motionsredskaber står, hvortil 
formanden forklarede, at det netop var for at der også var indendørs motionsmulighed 

 

Afstemning: 
FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING 

 

 

Forslag 14 - Parkering af knallerter og motorcykler – v. Afdelingsbestyrelsen 

Idet knallerter og motorcykler ikke må holde ved opgangene, så ønsker bestyrelsen at gøre 
opmærksom på at der skal være nummerplader på, ellers vil de blive fjernet. 

 

Flemming fortalte at knallerter ikke skal have nummerplader på. 

 

Der blev dernæst lavet et ændringsforslag, så forslaget i stedet lød: Motorcykler skal være 
indregistrerede, ellers vil køretøjet blive fjernet. 

 

Ole spurgte hvor de så skal parkere, og svaret er, at de skal parkere samme steder som biler. 

Flemming mener at de så optager for meget plads, men sådan er parkeringsreglerne. 

 

Afstemning: 
FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING 

 

 

 

Forslag 15 – Renovering af badeværelser i tagboligerne v. afdelingsbestyrelsen 

 

Formanden uddybede baggrunden for hvorfor det vil være en fordel at sætte projektet i gang nu. 

Vedtages forslaget vil det betyde en huslejestigning på 1% for tagboligerne, sådan at 
badeværelsessagerne vil give en huslejestigning i tagboligerne på i alt 4,28% mod oprindeligt 3,28%. 

 

Senere vil beboerne i tagboligerne blive invitereret til et informationsmøde, og man vil forsøge at 
ramme design-stilen som er lavet i de underliggende badeværelser. 
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Elon spurgte ind til om badeværelserne vil være ældrevenlige? Hertil svarede formanden, at det vil de, 
og når prøvebadeværelset er færdigt, så vil man invitere beboerne op og se det. 

 

Afstemning: 

FORSLAGET BLEV VEDTAGET VED HÅNDSOPRÆKNING 

 

 

PUNKT 6 

 

 

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

 På valg er Annelise Schwalm Ørnbo og Susanne Kruse, som begge 
modtager genvalg 

 

Ingen andre ønskede at stille op, og Annelise og Susanne blev dermed genvalgt. 

 

 

 

PUNKT 7 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 På valg er Charlotte Braun og Marianne Kjølby, der begge modtager 
genvalg. 

 

Ingen andre ønskede at stille op, og Charlotte og Marianne blev dermed genvalgt. 

 

 

 

PUNKT 8 

 

EVENTUELT 

 
Lars ønskede at man sørger for at porten til containergården er lukket. Ejendomskontoret tog dette til 
efterretning. 
 
Marianne spurgte til om en rollator må låses fast til en brandhane? – Nej, det er ikke lovligt. Har man 
behov for noget at låse en rollator fast til, så bedes man kontakte ejendomskontoret og få opsat en 
krog. 
 
Flemming ønskede at takke bestyrelsen for et fantastisk stykke arbejde. 
 
Britta spurgte ind til hvornår der sker noget nyt i cykelskuret? Svaret er ganske enkelt mangel på tid, 
og at det ikke er så ligetil en opgave som først antaget, men at projektet bestemt ikke er glemt. 
 
Ronnie oplever mange problemer med YouSee og spurgte om det var muligt at få noget bedre beboer 
tv (pakkeaftaler) i stedet for det som nu kan fås hos YouSee. 
 
Hertil svarede Peter, at afdelingsbestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for at få lagt fibernet 
ind i stedet (internet) 
 
Ole spurgte om man ikke selv må bestemme hvilken udbyder man ønsker at benytte? – Hvis man vil 
benytte det stik, der sidder i væggen, så er du nødt til at benytte YouSee, men ellers har Ole ret og 
man bestemmer selv sin udbyder. 
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Formanden oplyste at alle statistikker efterhånden viser at flow-tv (almindelige tv kanaler som DR1, 
TV2 osv bliver mindre og mindre benyttet (udfaset), mens streamingtjenester som Netflix, HBO, 
Viaplay o.lign er i stigning. Netop derfor er specielt internetforbindelse meget vigtig. 
 
Mogens Grønbeck, 83-5-tv efterlyste indleveringsbokse til Røde Kors.  
Ejd.mester vil sørge for dette. 
 
David Adalberth, 91-8-24 ville gerne udtrykke ros til bestyrelsen for at gå foran og gøre Bybjerget til så 
grøn en boligafdeling som muligt. 
 
Herefter takkede formanden for god ro og orden, og lukkede mødet kl. 20.45. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
Afdelingsformand – Peter Von Der Fehr    Referent – Helle Nielsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Dirigent – Lisbeth Mathiesen – DAB 
  


