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Mødereferat 
 

17. juni 2021, 
kl. 19:00 

Festsalen, Valhøj Skole  

 

Møde indkaldt af: Afdelingsbestyrelsen Mødetype: Ordinært afdelingsmøde 
Referent: Helle Nielsen (HN) Dirigent: Lisbeth Mathiesen (LMA) 

Referat 
 

PUNKT 1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 
  
59 lejemål var til stede, 7 fuldmagter indleveret, lig med i alt 132 stemmer. 

• LMA blev valgt som dirigent, som hermed kunne konstatere at mødet var lovlig varslet og 
indkaldt, og dermed beslutningsdygtigt.  
Indkaldelsen var uddelt d. 20. maj 2021 (jf. vedtægterne skal denne være uddelt 4 uger før), og 
endelig indkaldelse med budget, bilag og forslag blev uddelt den 9. juni 2021 (jf. vedtægterne 
skal denne være uddelt min 1 uge før). 

• Helle Nielsen, Ejendomskontoret, blev valgt som referent.  
• Tove Hansen, Stig Christophersen og LMA blev valgt til stemmeudvalg. 

 

 
PUNKT 2 

 
Fremlæggelse af beretning for perioden 

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

• Præsentation af bestyrelsen 
• Manglende udflugter/arrangementer grundet Corona 
• Badeværelsesrenovering med vandbesparende installationer 
• Påskehilsen fra bestyrelsen, som folk har været glade for 
• Ros til ejendomskontoret og deres lave sygefravær 
• Opfordring om at holde en god tone på Facebook, og kontakte Stig eller Peter, hvis man vil 

klage 
• Facaderenovering med opstartsvanskeligheder 
• Fibernet, som forventes klar til start pr. 1. september – anbefaler at man opsiger sit 

nuværende abonnement pr. 1. september, så man har en måneds overlab. Mere info herom 
følger. 

• YouSee, der har opsagt aftalen med os – ikke omvendt. Ny aftale kommer, men det bliver ikke 
billigere en nuværende. Formanden anbefalede, at man købte ”bland-selv”-pakker, men mere 
information kommer også herom. 

• Lidl-grunden. Forventet indflytning er den 1/6-2022 – kun seniorboliger. 
• 10 års jubilæum for Peter og Susanne – 10 år uden huslejestigninger, og nu falder den i øvrigt 

grundet omprioriteringer. Samtidig blev der informeret om at Peter og Susanne har fået et 
weekendophold i jubilæumsgave. 
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Spørgsmål og kommentarer: 
 
Ingen kommentarer 
 
Formandens beretning blev taget til orientering. 
 

 
PUNKT 3 

 
Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering 

  
LMA fremlagde regnskabet for perioden 1/10-2019-30/9-2020, som er godkendt af 
afdelingsbestyrelsen, og er medtaget til dette møde til orientering. 
 
Orientering omfattede som væsentligste punkter: 

 Overskud 1,2 mill.kr. 
 Færre udgifter til renholdelse på konto 114, da der er sparet udgift til ejendomsfunktionen og 

trappevask. 
 Færre udgifter til drift af fællesvaskeri på konto 118, da energiforbruget har været lavere end 

forventet. 
 Færre udgifter til lån på konto 125, da et af lånene til køkkenmodernisering er udløbet. 
 Som besluttet på afdelingsmødet den 17. 9.2020 blev renoveringen af badeværelser i 

tagboligerne udsat 
 
Spørgsmål og kommentarer: 
 
Ingen kommentarer. 
 
Regnskabet blev taget til efterretning. 
 

 
PUNKT 4 

 
Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 
2021/22 

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

 Nedsættelse af husleje - Nedsat husleje til tagboligerne og lejetillæg for badeværelser 
bortfalder begge gældende pr. 1/10 2021 

 Konto 109, renovation stiger med 44.000 kr. på grund af stigning i afgiften 
 Konto 111, energi, falder med 47.000 kr. på grund af besparelser i energiforbruget 
 Konto 114, renholdelse, stiger med 97.000 kr. 
 Konto 119, Diverse, stiger med 50.000 kr., pga. seminar for afdelingsbestyrelsen og de ansatte 
 Konto 120, henlæggelser til vedligehold er sat ned med 1.895.00 kr. 

 
Spørgsmål og kommentarer: 
 
PVF: Hoveddører til lejlighederne bliver udskiftet i det nye budgetår. 
Budgettet blev godkendt. 
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PUNKT 5 

 
Indkomne forslag 

  
Forslag 1: Forespørgsel fra Frisør og Valhøj Bodega om faste p-pladser til deres kunder – 
fremlægges af afd.bestyrelsen  

Frisøren redegjorde for at det var svært for deres kunder at finde parkeringspladser, og ønskede 
derfor et antal faste pladser til de forretningsdrivende. 
 
Spørgsmål og kommentarer: 
 
Flemming, 113: Mener det er pladsspild, at der reserveres pladser, så der ikke er plads til beboerne. 
 
Tina, Bodega: Ønskede at vide hvorfor der er så mange erhvervs p-pladser, hvilket formanden 
forklarede med at flere beboere har firmabiler og for at deres hverdag hænger sammen med 
erhvervslivet har man indført erhvervsparkering, da disse biler ikke må holde i blokkene. 
 
Mogens, 83: Man kunne evt. diskutere om det kunne være gældende i et vist tidspunkt? 
 
Christian, 89: Når man ikke har stemmeret, og der alligevel tages hensyn til de erhvervsdrivende, så 
de kan stille et forslag, så skal man ikke også begynde at argumentere – Forslaget er stillet, og så 
kan der stemmes blandt beboerne. 
 
Afstemning: 
Forslaget blev nedstemt med håndsoprækning 
 
 
Forslag 2: Ladestandere til el-biler – v/ afd.bestyrelsen 

Formanden fortalte om den nuværende status, at vi som afdeling stadig tænker grønt/miljø, og at 
der med tiden vil komme flere el-biler, så derfor er det uundgåeligt at vi skal tænke fremsynet og der 
skal opsættes ladestandere på den ene eller anden måde. 
Han fortalte endvidere, at projektet er temmelig omkostningskrævende, da det at få gravet kablerne 
ned er ret dyrt pr. løbende meter, 
Samtidig oplyste han at staten arbejder på at etablere en pulje på 25 mill.kr. til de almene boliger, og 
resultatet af dette afventes, da det selvfølgelig vil hjælpe meget økonomisk. 
DAB har en forespørgsel i gang omkring opsætning af ladestander på forretningstorvet (denne er 
gratis), og der arbejdes med at få opsat Clever ladestandere i blok E og F, der hver kan lade op til 6 
biler. I blok A påtænker man at opsætte 4 standere = 8 udtage) 
Der er i øjeblikkes 2 muligheder, der overvejes 

1) Homecharge – kan kun lades op billigere i Bybjerget 
2) Clever ladestander – en lidt dyrere løsning, men har også flere fordele/muligheder. 

 
Dette vil formentlig give en huslejestigning på 0,5%. 
Bestyrelsen er altså i gang med projektet, men afventer nogle afklarende spørgsmål, før end der 
foreligger noget endeligt. 
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Spørgsmål og kommentarer: 
 
Flemming, 113: God ide – også hvis der laves til carporte. 
 
Marianne, 73: Kan det evt. laves på Lidl-grunden? 
Hertil svarede formanden, at det måske ikke er helt optimalt, da det så ikke er eksklusivt for 
Bybjergets beboere, men for alle folk – også udefra. 
 
Christian, 89: Anbefaler, at man ikke gør det alt for småt selv i startfasen. 
PVF: Den løsning, der arbejdes med vil kunne udbygges efterhånden som behovet opstår. 
 
Afstemning: 
Det blev godkendt ved håndsoprækning at bestyrelsen kan arbejde videre med projektet. 
 
 
Forslag 3: Opsætning af info-tavler i opgangene v/afdelingsbestyrelsen 

Formanden uddybede hvorfor afdelingsbestyrelsen foreslår at opsætte elektroniske infotavler i alle 
opgangene med at det bl.a. tidsmæssigt ville spare en stor mængde tid fra de blå mænd med ikke 
at skulle gå rundt med sedler, som dermed vil få frigivet tid til andre opgaver, og at det endvidere er 
et lille skridt i den grønne retning at nedskrive mængden af papir, samt at informationerne hurtigt 
kommer til beboerne. Skærmene vil kunne deles op i 2 dele, hvoraf den ene del er en ”rulletekst” 
med standard information, mens den anden halvdel af skærmen kan bruges til Her-og-nu-
information. 

Udgiften hertil vil være max. 750.000 kr. svarende til en huslejestigning på 2,6%. Udgiften kan 
bogføres i indeværende regnskabsår som en ekstraordinær udgift på konto 115, og evt. ekstra 
udgift kan blive dækket af resultatkontoen, hvor der står ca. 1 mill.kr.  

Spørgsmål og kommentarer: 
Ingen spørgsmål 

Afstemning: 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning 
 
 
 
Forslag 4: Ændring af ordensreglement omkring affaldshåndtering – v/afdelingsbestyrelsen 

Formanden forklarede at ejendomskontoret ofte oplever, at f.eks. ved fraflytninger og/eller tømning 
af lejemål, så bliver møbler, tæpper mv. stillet ved containerne, hvilket dels giver ekstra arbejde til 
ejendomsfunktionærerne samt ekstra udgifter til bortskaffelse. 
Derfor ønsker afdelingsbestyrelsen at få tilføjet en tekst i nuværende ordensreglement: ”Ved 
tømning/rydning af lejemål skal indbo køres til Rødovre Genbrugsplads på Valhøjs Alle 182.” 
 
Spørgsmål og kommentarer: 
Ingen spørgsmål 

Afstemning: 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning 
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Forslag 5: Ny runde af køkkenmodernisering – kollektiv råderet – v/afdelingsbestyrelsen 
 
Lisbeth Mathiesen redegjorde for hvordan køkkener kan moderniseres via den kollektive råderet, og 
at den nuværende pulje nu var opbrugt, og man derfor skal stemme om en ny pulje med et 10-årigt 
realkreditlån på 2 mill. Kr. 
 
Spørgsmål og kommentarer: 
Morten, 113: - Hvor meget må et køkken så max koste? 
LM: max kr. 85.000,- alt inklusive. 

Else, 99: Må man selv vælge snedker? 
PVF: Ja 

Afstemning: 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning 
 
 
Forslag 6 – Forslag om cykelskur mv. v/cykeludvalget – David og Flemming 
 
Ad A. 
Nedjustering af antal pladser i cykelskuret 
Flemming fortalte at der var behov for mere plads pr. cykel i skuret i blok A da de nye cykler har et 
bredere styr, og derfor bliver pladsen for trang. Man ønsker at nedbringe antallet af cykler i skuret 
med ca. 20 pladser – dvs. fra 80 til 60 cykler. Ud fra de nuværende cyklers stand (rusten, flad eller 
på anden vis defekt eller sjældent brugt) vil man i første omgang skrive til lejerne af disse og opsige 
pladsen, hvorefter denne cykel skal opbevares i eget kælderrum. 
 
Spørgsmål og kommentarer: 
Christian, 89: Folk betaler for en plads uanset om deres cykel er rusten eller andet. Kunne man ikke 
udbygge skuret i 2 etager i stedet? – Endvidere har Christian undersøgt det og mener at bredden på 
standardcykler kun er 50 cm, og ikke 60 cm som Flemming oplyste. 
Flemming svarede at afstand på 50 cm er for lidt, og at bygge skuret i en etage mere desværre ikke 
er muligt, da der ikke vil være plads til en rampe. 
 
Peter formand: Løsningen kunne evt. være at opsige alle pladser, og så kunne lejerne evt. vælge at 
få en plads igen, og de der ikke har svaret/ønsket genleje ville så skabe ledige pladser? 
Samtidig oplyste formanden, at el-cykler må lades op i lejlighederne – altså at man tager batteriet 
med hjem og lader op. Der må ikke lades op i kældrer – kun i det omfang man selv er til stede mens 
der lades/benyttes strøm. 
 
Marianne, 73: Hvorfor river man ikke bare skuret ned og bygger 2 nye ved carportene, og laver flere 
cykelrum i kældrene? 
 
Münevver, 85: Skuret tager allerede lys for de nærmeste stuelejligheder. 
 
Formanden anbefalede, at man stemmer ja til forslaget om at nedbringe antallet af pladser i skuret. 
 
Anette, 79: Hvorfor kan man den ene dag få at vide på ejendomskontoret, at man ikke kan blive 
skrevet op, og næste gang få at vide at det kan man godt, trods meget lang venteliste? 
Flemming svarede, at det skyldes et sygdomsforløb han havde været igennem, som gjorde at ting 
og beslutninger havde trukket i langdrag. 
 
Afstemning: 
Der blev stemt om at cykeludvalget kunne arbejde videre med at renovere cykelskuret i blok A  
 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning 
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Ad B pg C 
Flemming fortalte at man også har arbejdet med tanken om at skabe flere opbevaringsmuligheder 
for cykler i kældrene. Man har arbejdet med at beboerne bliver tildelt faste pladser i de forskellige 
cykelrum, og at det så kun er lejere af disse cykelrum, der har adgang via chip til disse. Opsætning 
af chiplæsere hertil vil andrage ca. 350.000,- kr. 
Samtidig foreslog man at opsætte automatiske døre i kældrene så det var nemmere at komme ind 
og ud af kælderen med sin cykel. (Prisen herfor vil ligge i omegnen af kr. 16.000 pr. dør x 42 døre = 
ca. kr. 672.000. 
 
Spørgsmål og kommentarer: 
Flemming, 113: Vær opmærksom på at dørpumper kan larme en del, hvilket er ret generende hvis 
man f.eks. har soveværelse lige i nærheden, så bliver man vækket af døre, der smækker.l 

Afstemning: 
Forslag B + C blev vedtaget ved håndsoprækning 
 
Ad D 
Endelig ønskede cykeludvalget også at der blev ryddet op i barnevognsrummene, og at man ikke 
benytter rummet til opbevaring – det har man sit eget kælderrum til. Dermed ønsker man at fjerne 
barnevogne, der ikke er brugt de sidste 6 måneder, hvormed barnevogn bliver fjernet og 
adgangschip spærret for adgang til barnevognsrummet. 
 
Spørgsmål og kommentarer: 
Der fulgte her en debat om det var lovligt eller ej, og om hvordan og hvem, der skulle kontrollere det. 
Endelig er barnevognsoprydning jo også en del af cykeloprydning. 
 
Afstemning: 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning 
 
 
Forslag 7 – Forslag om lukkede altaner – v./ Morten, 113 
 
Morten ønskede at stille forslag om at man kunne lave lukkede altaner med skydevinduer, så man 
kunne sidde på altanen og f.eks. få en cigaret året rundt. Dog måtte altanen ikke benyttes som et 
ekstra værelse. 
 
Formanden fortalte, at man allerede puslede med tanken om at lave større altaner udenpå huset, og 
haver til stuelejlighederne, men at et sådant projekt var meget omkostningskrævende, men at det var 
muligt at finde penge ved en renovering/udbygning, men at man nok skulle forvente en pris på ca. 
30.000 kr. pr. altan 
 
Christian, 89: Vær opmærksom på at en udbygning af altan foran stuevindue også tager en del af lyset 
i stuen. 
 
Afstemning: 
Forslaget blev herefter trukket tilbage.  
 
Forslag 8 – Etablering af lille altan i køkken med indadvendte døre – v/Morten, 113  
 
Kommentarer: 
Formanden pointerede at dette var et voldsomt dyrt projekts, og som samtidig skal godkendes af 
kommunen, idet der i givet fald skal fjernes noget af facaden. 
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Afstemning: 
Forslaget blev trukket tilbage 
 
 
Forslag 9 – Forbedring af carporte, gerne større afstand mellem p-båsene og forhøjelse af 
taget. 
 
Kommentarer: 
Formanden fortalte, at der allerede er sat penge af i det budgetår som løber 23/24 til maling og 
renovering af carportene. 
Hvis man skulle gøre carportene bredere og højere, ville de skulle rives helt ned og bygges op igen 
 
Afstemning: 
Forslaget blev trukket tilbage. 
 
 
Forslag 10 – Mulighed for byttelejlighed internt inden den lejes til udefrakommende 
 
Kommentarer: 
LM fortalte at den mulighed faktisk allerede findes, idet man kan skrive sig op på den interne venteliste 
i Bybjerget, eller man kan lave opslag om at bytte lejlighed. 
Dog er der den regel nu, at hver anden bolig skal udlejes til eksterne. 
 
Afstemning: 
Forslaget blev trukket tilbage. 
 

 
Forslag 11 – Mere videoovervågning i blok E– v/ Morten, 113 

Morten oplever, at der sker meget handel med stoffer mv. ved blok E, og ønsker derfor mere video. 
 
Kommentarer: 
Formanden opfordrede igen til at man ringer til politiet HVER GANG, og Stig supplerede med at politiet 
holder en log over alt det registrerede på døgnrapporten – dvs. jo flere gange Bybjerget er nævnt des 
mere opmærksom bliver politiet på at der foregår noget. Herefter vil politiet målrette deres arbejde 
mere her, men hvis de kun hører noget fra Bybjerget f.eks. en gang om måneden, så virker det ikke 
som om der er noget specielt galt her. 
 
Annette, 99: ”Banditterne” ved udmærket hvor kameraerne sidder, så de holder sig bare ud fra 
kameravinklen 
 
Ronnie, 83: Der mangler kamera på bagsiden af cykelskuret. Hertil svarede Stig at det egentlig ikke 
betyder noget, idet der er nummerpladegenkendelses kameraer ved indkørslen. 
Palle, 63: Vi har ringet flere gange til politiet, men de kommer ikke. 
Svaret er igen, at det er muligt politiet ikke kommer, men det bliver notereret i deres log, så igen – jo 
mere man ringer, des større indsigt får politiet. 
Marianne, 73: Hvem har egentlig vedligeholdelsespligten ved Nettostien (Stien ud til Roskildevej ved 
Kentucky)? – Hun oplever at området her føles lidt utrygt. 
Det har Bybjerget – og Stig lovede at kigge på det. 
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Formanden fortalte endvidere, at I skrivende stund er vi ikke helt sikre hvad der fremadrettet kommer 
til at ske lige mht. Nettostien og byggeriet på Lidl-grunden. 
Samtidig fortalte formanden at man i bestyrelsen har overvejet muligheden for at etablere pullerter, der 
giver adgang til nummerplader, der bliver genkendt. 
 
Det blev aftalt, at ejendomskontoret arbejder videre med ovenstående. 
 
Afstemning: 
Der blev ikke stemt. 
 
 
Forslag 12 – Opsætning af videoovervågning i elevatorer v/ Jessica & Anne-Lise, 87 

Forslaget går på at få kamera op i elevatorer da der flere gange bliver røget i elevatorer, og der smides 
affald mv. Derfor foreslås videoovervågning, så man kan se hvem det er, og sende en regning for 
rengøring/oprydning efter disse. 
Kommentarer: 
Formanden fortalte, at man allerede er ved at overveje at sætte spejle og video op i elevatorer. 
 
Afstemning: 
Det blev aftalt at ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen arbejder videre med projektet. 
 
 
Forslag 13 – Forslag om at holde hund v/ Susanne, 71 
 
Susanne uddybede sit forslag om at holde hund med at der jo allerede er mange her der holder hund, 
og mange ville gerne have hund, hvis det var tilladt. 
Kommentarer: 
Der var en kortvarig diskussion om man enten kunne sige kun små hunde under en vis størrelse eller 
tilladelse til hund med undtagelse af bestemte racer – f.eks. muskelhunde. 
På spørgsmål om de hunde, der allerede bor her, forklarede formanden endnu engang, at det IKKE er 
ejendomskontorets opgave at være politibetjente overfor hvem, der holder hund i Bybjerget, men hvis 
man som beboer er utilfreds, så skal der indgives en skriftlig klage til DAB’s beboerklageafdeling, 
ellers sker der absolut ingenting. 
 
Afstemning: 
Forslaget blev nedstemt ved håndsoprækning 
 

PUNKT 6 
 

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

På valg er Anne-Lise Schwalm Ørnbo og Susanne Malene Kruse, der begge modtager genvalg. 
 
Ingen andre ønskede at stille op, og Annelise og Susanne blev dermed genvalgt. 

 
PUNKT 7 

 
Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

 
På valg er Charlotte Braun og Marianne Kjølbye, der begge modtager genvalg. 
 
Ingen andre ønskede at stille op, og dermed fortsætter Charlotte og Marianne som suppleanter.  
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PUNKT 8 

 
EVENTUELT 

 
Else, 99: 
Kan der ikke opsættes skilte på legepladsen med ophold kun er tilladt til kl. 22:00? 
 
Skilte bliver opsat. 
 
Morten, 113: 
Oplever at der er meget kalk i vandet. 
Stig fortalte at det er sandt og man forventer at nedbringe mængden indenfor 1-2 år. 
 
Flemming, 113: 
Ønsker bare at udtrykke et stort hurra og tillykke til Peter og Susannes jubilæum i 
afdelingsbestyrelsen, og takke for et super godt arbejde. 
 
Beboer i 73: 
Vi har stadig et meget stort problem med duer udenfor opgang 73. 
Formanden vil se på sagen igen, og evt. få nogen til at komme og skyde duerne. 
 
Marianne, 73:  
Vær opmærksom på, at duerne også holder til i hobetal under gesimsen 7. sal på altansiden. 
 
Mogens, 83:  
Ville blot nævnte at hvis man beskærer træerne, så dør de. 
 
Mødet sluttede kl. 21.30, hvor formanden takkede de fremmødte for god ro og orden, og for at tage sig 
tid til at deltage i mødet trods Corona og landskamp. 
 

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