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Mødereferat 
 

24. maj 2022, 
kl. 19:00 

Selskabslokalet, 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 

  

66 lejemål var til stede, 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. 25. april 2022 (jf. vedtægterne skal denne være uddelt 4 uger før), 
og endelig indkaldelse med budget, bilag og forslag blev uddelt den 11. maj 2022 (jf. 
vedtægterne skal denne være uddelt min 1 uge før). 

• Helle Nielsen, Ejendomskontoret, blev valgt som referent.  

• Tove, Stig og Bjørn blev valgt til stemmeudvalg. 

 

 

PUNKT 2 

 

Fremlæggelse af beretning for perioden 

  

Formanden åbnede mødet med at takke for et fint fremmøde og var glad for at Corona nu forhåbentligt 
lå bag os og vi nu går lysere tider i møde. Corona har haft stor påvirkning på alle. 
Peter fremlagde beretningen for det forgangne år, som blandt andet indeholdt information omkring: 

• Præsentation af bestyrelsen, Lisbeth (DAB), Helle og Stig (Ejd.kontoret) 

• Den afsluttede facaderenovering. Rigtig mange både beboere og folk udefra har fortalt, hvor 
glade de er for farveskiftet. 
Samtidig fortalte han, at der på langtidsbudgettet nu var afsat penge til vask og 
vedligeholdelse af facader, så der ca. hvert 6.-7. år vil blive afvasket og evt. reparationer bliver 
udført. 

• Der er blevet installeret fibernet i alle boligerne. Dette projekt havde virkelig store 
startvanskeligheder med forkerte leverede kabler mv, men nu er det stort set løst. Kun 
oprydning af kabler i kældre mangler. 

• De nye seniorboliger på Roskildevej er færdige og klar til indflytning i juni måned. Dette projekt 
er hovedsageligt styret af Lidl 

• Hos Fakta arbejdes der på at udbygge/ombygge denne til en 365-butik, som vil blive større og 
bedre end nuværende. 

• Personalesituation. Der har været bemandingsmangel, men nu forventes en ny 
ejendomsfunktionær ansat snarest muligt. Derudover vil vores utrolig dygtige lærling André 
blive fastansat når han er udlært, og så er bemandingen på det rette antal personer igen. 

• Til august 2022 påbegyndes opsætning/udskiftning af hoveddøre ind til lejemålene til nye 
bedre sikrede døre. Disse døre bliver med elektroniks lås (altså ikke nøgle), og planen er at 
det elektroniske system også vil komme på opgangsdørene – men altså ikke lige i denne 
runde. 
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• Bybjerget er med i front når man taler miljø. Vi har solenergi, vandopsamling, LED-belysning 
mv., så vi er et godt eksempel overfor andre boligafdelinger. 

• Der er afsat penge i budgettet til ny asfaltbelægning, beplantning, fliser, kantsten, således at 
vores yderområder også vil være up-to-date. 

• Vores arrangementer med beboere er ligeså stille ved at komme i gang igen. Vi har netop haft 
en utrolig hyggelig skovtur med seniorer. Skønt at se at der både var mange gengangere, men 
også flere nye, der ikke havde deltaget før. 
I løbet af sommerperioden vil der være en tur til Zoo, Sommerland Sj., en tur til Egeskov Slot, 
cirkus og selvfølgelig vores sommer/høstfest i august måned. 

Formanden sluttede sin beretning med at sige, at alle de mange tiltag, der har været med nye 
badeværelser, renovering af tagudhæng, opsætning af solceller, maling af facade, nye hoveddøre, info 
skærme til alle opgange osv. alt sammen er lavet uden at beboerne har fået huslejestigninger, hvilket 
er værd at bemærke. 

Beretningen er vedlagt dette referat. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

 

• Kælderen i blok A trænger til maling. 
Svar: Det er korrekt, og der arbejdes på dette, men der skal først afrenses før end der kan 
males med giftfri epoxymaling. Herefter bliver der også malet i kældre i blok E og F. 

• Hvorfor udskifter man ikke døre i tagboliger i stedet for opgangsdøre? 
Svar: Fordi opgangsdøre berører flere beboere og er mere tryghedsskabende end enkelte 
utætte tagboligdøre. Har man en utæt tagboligdør, så kontakter man ejendomskontoret og så 
bliver det afhjulpet. 

• Hvad hvis der kommer en strømnedbrud – hvad sker der så med elektroniske døre… så kan 
man jo ikke komme ind? 
Svar: Jo – det er sikret idet alt ligger i en ”sky”. Hvis man mister sin adgangsbrik f.eks. i 
weekenden, så kontakter man afdelingens låsesmed, som også har adgang til dørsystemet. 
En anden sikkerhedsfordel med de elektroniske døre er, at man kan selv kode adgang til 
håndværkere (de kan kun komme ind med en speciel kode) på en specifik dag, og man slipper 
dermed for at skulle aflevere nøgler på ejendomskontoret. 

• I forbindelse med de nye døre – er der så begrænsning på hvor mange adgangschips man må 
få? 
Svar: Nej – man må få alle dem man har brug for mod merbetaling. 

• I forbindelse med renovering af tagudhæng fik en beboer at vide at de bolte, der var brugt var 
af usædvanlig dårlig kvalitet? 
Svar: Det er sandt, og da vores ingeniør opdagede dette, blev samtlige bolte udskiftet. 

• Der er en låge ud til Lidl grunden, der er lukket. I stedet er der nu en sti. Bliver den lukket? 
Svar: Nej, denne sti skal bruges i forbindelse med affald. 

• Kommer der nye bump på arealerne når der lægges ny asfalt? 
Svar: Nej 

• En beboer vil blot sige tak for at Bybjerget bliver gjort til sådan et dejligt sted at bo       

 

Formandens beretning blev taget til orientering. 
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PUNKT 3 

 

Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering 

  

LMA fremlagde regnskabet for perioden 1/10-2020-30/9-2021, som er godkendt af 
afdelingsbestyrelsen, og er medtaget til dette møde til orientering. 

 

Orientering omfattede som væsentligste punkter: 

 Overskud på 229.770 kr. som er brugt til at afskrive på lånet i egne midler på badeværelser i 
tagboligerne 

 Færre udgifter på konto 111, da forbruget og prisen på el har været lavere end forventet 

 Færre udgifter på konto 119, da der har været færre udgifter til møder og beboeraktiviteter end 
forventet 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Ingen kommentarer. 

 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

 

PUNKT 4 

 

Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 
2022/23 

  

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

 

 Budgettet er uden huslejestigning 

 Flere udgifter til renovation på konto 109, da prisen er steget mere end forventet fra 2021 til 
2022. 

 Flere udgifter til renholdelse på konto 114, grundet almindelige lønstigninger. 

 Færre udgifter til henlæggelser på konto 120-124, da der ikke er behov for at henlægge ligeså 
meget til langtidsbudgettet og istandsættelse ved fraflytning som i indeværende år. 

 Maling af carporte 

 Fornyelse af 4 cykelskure 

 Maling udvendigt træværk på institutionerne 

 Rådgiver til at se på altanerne 

 Nye hoveddøre og elektriske låse 

 Maling af kældergange 

 Skifte de øverste gavlplader 

 Videoovervågning i kældre i blok F og E 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

• PVF: Omkring altaner uddybede formanden, at afdelingsbestyrelsen stort set siden de startede 
for over 10 siden gerne ville se om det var muligt at udbygge de nuværende altaner, så der 
f.eks. kunne komme altaner i hele lejemålets bredde, og små haver til stuelejlighederne. Det er 
dét, der skal bruges en rådgiver til at se på. 

 

• I forbindelse med maling af træværk – gælder det så også borde/bænksæt, som man får revet 
sit tøj i stykker af at sidde på? 
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Svar: Det hører ind under almindelig vedligeholdelse, så den opgave vil ejendomskontoret tage 
sig af. 

• For en del år siden blev det foreslået at lave en weekend, hvor beboere lavede en 
hygge/hjælpe dag, men det blev aldrig til noget…. 
Svar: For at man kan iværksætte sådan et projekt kræver det at nogen tilbyder deres hjælp. 
Ved håndsoprækning på dette møde var der 3 der rakte hånden op. 
Hvis nogen vil lave sådan et projekt stiller bestyrelsen gerne kaffe, pizza og sodavand til 
rådighed. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

 

PUNKT 5 

 

Indkomne forslag 

 

 

 

Forslag 1: Etablering af videoovervågning i kælder i blok E og F v/afd.bestyrelsen  

Formanden uddybede forslaget med at fortæller, at der var behov for at kunne se hvad der foregår i 
kældrene i blok E og F i samme stil som i blok A. At det var mere tryghedsskabende. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Ingen 

 

Afstemning: 

Forslaget blev vedtaget med håndsoprækning 

 

 

Forslag 2: Etablering af ladestandere og nye cykelskure 

Formanden fortalte at man siden sidste afdelingsmøde har arbejdet videre med projektet, og man 
nu var kommet til den løsning, at man kunne rive det nuværende cykelskur i blok A ned, og 
genbruge så meget af materialerne som muligt til opsætning af 4 nye cykelskure fordelt i Bybjerget – 
et i blok E, et i blok F, og et i hver ende af blok A. Disse skure vil være aflåste. 
Hvor det nuværende cykelskur står, vil man så opføre en ladestation med plads til 10 biler ved kun 
at inddrage 2 parkeringspladser. Omkostningen vil være stort set gratis. Det, der er dyrt, er at 
trække strøm til ladestanderne. 
 
Spørgsmål og kommentarer: 

• Hvad hvis man lavede en ladestation bag blok A’s carporte – foran træerne ved det grønne 
areal ved kælkebakken? 
Svar: Dette vil være et dårligt sted grundet adgangsforholdene 

 

• Vil der blive opsat kriterier for brug af disse nye cykelskure? 
Svar: Ja 

 
Afstemning: 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. 
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Forslag 3: v/Marianne Nielsen 

• A: Opfølgning/Status.  

Forslaget blev uddybet med at man ønskede at der f.eks. ved hvert afdelingsmøde blev lavet en 

statusopdatering/opfølgning for hvad der blev aftalt på forrige møde omkring indkomne forslag. 

Afstemning:  

Der var ikke rigtig noget at stemme om, men formanden tilkendegav at det ville man bestræbe sig 

på fremadrettet. 

 

• B: Hønsegård og bier: 
Forslaget blev uddybet med at der ønskes f.eks. en hønsegård eller bi-stader, som beboerne 
kan værne/pleje for at styrke fællesskab.  
 

Spørgsmål og kommentarer: 

• Formanden nævnte, et projekt i den stil er som når man kommitter sig til ethvert husdyr – det 

kræver at man er der HELE tiden – også når nyhedens interesse falder, men såfremt der er 

interesse blandt beboerne, så skal man gå i gang med at se på økonomien og der skal 

indkaldes en konsulent/specialist til at hjælpe i gang. 

En beboer spurgte hvor mange af de beboere, der deltog i mødet ville være med i sådan et 

projekt? 3 rakte hånden op. Så hvis det indikerer den generelle holdning, så er der nok ikke stor 

tilslutning til projektet. 

Afstemning:  

Indkalde til Bi-møde: Nedstemt ved håndsoprækning 

Stifte en ”Hønse-gruppe”: Nedstemt ved håndsoprækning 

 

• C: Automatiske døråbnere i kældre  

Forslaget blev uddybet med at det nogen gange er svært at komme rundt i kælder  

 

Spørgsmål og kommentarer: 

• Formanden fortalte, at der er 13 udgangsdøre fra kælder og ud til parkeringsområderne. Skulle 

man lave automatiske dørpumper her vil prisen ligge på ca. kr. 365.000,-. 

• En beboer foreslog at man har små plastikkiler, der kan sættes i døren. 

 

Beslutning: 

Det blev vedtaget, at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med forslaget. 

 

• D: Afskaffelse af betaling for leje af plads i cykelskur 

Bliver ikke afskaffet, men bestyrelsen arbejder videre med en ny kontrakt/løsning. 

 

 

• E: Udskiftning af cykelstativer 

Forslaget blev uddybet med at forklare at mange af det nuværende cyklers dæk er for brede til 
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at kunne stå ordentligt i stativerne, og ønskede derfor at man i stedet fik de ny ”kileformede” 

cykelstativer. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

• Bestyrelsen har set på prisen. Hvis samtlige cykelstativer skal skiftes, vil prisen blive i omegnen 

af 230.000. Det kan gøres lidt billigere, hvis vi venter med projektet til der kommer ny belægning 

på gang/kørearealer. 

 

Beslutning: 

Det blev vedtaget, at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med forslaget. 

 

• F: Adgangsveje til tagboliger: 

Marianne ønskede at der blev markeret tydeligere og blev fortalt ved indflytning, at nedgangene 

fra tagboligerne til opgangene KUN er nødudgange. 

Spørgsmål og kommentarer: 

• Ejendomsmesteren fortalte, at dette bliver informeret ved indflytning, og der blev suppleret med, 

at det nok er en del af den menneskelige natur at man benytter den nedgang, der ligger 

nærmest ens bolig, men at ejendomskontoret gerne vil prøve at tydeliggøre dette fremadrettet. 

Forslaget er derfor taget til efterretning, og der blev aftalt at afvente og se om de nye hoveddøre 

ville tage noget af støjen. 

Afstemning:  

Der blev ikke stemt, da man besluttede at afvente nye hoveddøre. 

 

• G: Opsætning af duesikring 

Marianne var ked af at der er så mange duer, som desuden tilsviner den nye facade. Hun 

ønsker at der bliver opsat duesikring på altanerne. 

Spørgsmål og kommentarer: 

• Ejendomsmesteren og formanden fortalte, at der flere gange har været en jæger ude for at 

skyde duerne, og de sidste par gange har han kun kunne observere skovduer, som det ikke er 

tilladt at skyde (Skovduer er større end en almindelig due, og den bygger f.eks. ikke rede på 

altaner. 

Afstemning:  

Der blev ikke stemt, men aftalt at bestyrelsen arbejder videre med at finde ud af hvad det koster. 

 

• H: Prisliste / Håndværkerliste  

Marianne foreslog at man uddelte en liste over håndværkere med priser. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

• Ejendomsmesteren fortalte, at det er en stort set umulig opgave, da priserne varierer alt for 

meget, og der også sker udskiftning af håndværkere. 

Det man kunne gøre er at man altid er velkommen til at henvende sig på ejendomskontoret og 

få kontakt information, så man selv kan kontakte håndværkerne efterfølgende. 
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Afstemning:  

Forslaget blev trukket tilbage. 

 

 
Forslag 4: v/Brian Djursholm 

• A: Nyttehaver med eller uden høns 

Brian uddybede sit forslag med at han husker at der på et tidspunkt var tale om etablering af 

små nyttehaver, og ønskede at dette blev iværksat. 

Spørgsmål og kommentarer: 

Formanden fortalte at det havde man oprindeligt også tiltænkt, men at der så i stedet var blevet 
bygget affaldsskuret på det areal, hvor man havde tiltænkt nyttehaverne, og spurgte ind til hvor og 
hvor mange han havde forestillet sig. Samtidig ønskede formanden oplyst hvem der skulle passe 
hønsene – også under ferie mv. 
Brian havde forestillet sig arealet ved blok A i den ende hvor vuggestuen ligger. 
 

Spørgsmål og kommentarer: 

Ingen spørgsmål 

Afstemning: 
Forslaget blev nedstemt ved håndsoprækning – både med og uden høns 
 
 

• B: Udskiftning af legeredskaber i blok E  

Brian uddybede sit forslag med at han synes det kunne være dejligt med opdaterede 

legeredskaber på legepladsen i blok E, da der efterhånden er mange småbørnsfamilier i denne 

blok. 

Spørgsmål og kommentarer: 

Formanden oplyste, at man lige har brugt over 2 mill.kr. på nye legepladser, og der er mange krav 
og regler for hvordan en legeplads i 2022 skal fungere i forhold til underlag mv. 
Samtidig mente han, at der ikke er længere afstand til de nyetablerede legepladser, end at man kan 
gå derhen. 
 
Afstemning: 
Forslaget blev nedstemt ved håndsoprækning. 
 

 
Forslag 5: Soppebassin mellem blok A og F v/Elon Hylenius 
 
Forslagsstiller var gået, og punktet udgik derfor. 
 

 
Forslag 6 – Forslag om afspærring af carporte v/Anette Jacobsen 
Forslagsstiller uddybede sit forslag med at der ofte er folk, der parkerer i de carporte, som lejere 
betaler for, og ønskede derfor mulighed for at afspærre carporten, når man ikke selv parkerede der. 
 

Spørgsmål og kommentarer: 

Formanden foreslog at man kunne opsætte en kæde, som man så selv køber en lås til. På den 
måde kan man ”aflåse carporten når den ikke benyttes. Dette forslag accepterede forslagsstiller at 
ændre til. 
 
Afstemning: 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning 
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Forslag 7 – Forslag om at holde hund – v/Susanne Kruse 

 

Susanne redegjorde for at hendes datter har nogle udfordringer i dagligdagen, som en hund ville 
kunne hjælpe hende med at få en bedre trivsel, men at hun ikke opfylder kriterierne som kommunen 
udstikker. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Nogle beboere spurgte om det var muligt at sige at der var tilladelse til hund under en vis 
størrelse/udeladt race el.lign., og andre nævnte at ejendomskontoret jo kunne se på video hvis nogen 
lod deres hund forrette deres nødtørft på arealerne. 
Hertil oplyste formanden endnu engang at det ikke er ejendomskontorets opgave at lege hverken 
detektiv eller politi, så det skal ejendomskontoret ikke bruge tid på. 

Samtidig oplyste han, at hvis man har fået tilladelse til servicehund, så gælder forbud mod at holde 
hund ikke for denne beboer. Tilladelsen skal være givet af Rødovre Kommune.  

 

Afstemning: 

Forslaget blev nedstemt ved håndsoprækning.  

 

 

Forslag 8 – Bedre forhold i tørrerum og generel bedre rengøring i kældre – v/Palle Olsen  

 

Kommentarer: 

Punktet udgik. 

 

 

Forslag 9 – Sammenlægning af Bybjerget og Roskildevej– v/afdelingsbestyrelsen 

Formanden uddybede hvorfor bestyrelsen mener at det giver god mening at sammelægge de 2 

afdelinger, herunder de administrative forhold og økonomi. Sammenlægning vil ikke betyde en 

merudgift for beboerne i Bybjerget. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Bjørn spurgte om en sammenlægning betød, at der skal ansættes mere personale, hvilket formanden 

svarede nej til. 

Ole ville gerne vide om de også skal benytte vores vaskerier, hvilket blev bekræftet. 

Ole ville også gerne vide om vi (Bybjerget) så kunne få p-pladser i kælderen hos dem. Dette kan der 

ikke svares på for nuværende. 

Der blev også spurgt ind til hvad konsekvensen ville være, hvis byggeriet viser sig at være fyldt med 

fejl og mangler, hvortil formanden oplyste, at det var et helt andet spørgsmål, og såfremt det skulle 

være tilfældet, så ville det blive dækket af byggesagen. 

Annette ville gerne vide hvad fordelene var. Svaret hertil er dels en god fællesøkonomi og en god 

fællesskabsfølelse. 

Afstemning: 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning 
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PUNKT 6 

 

Valg af formand til afdelingsbestyrelsen 

På valg er Peter Von Der Fehr der modtager genvalg. 

 

Ingen andre ønskede at stille op, så Peter blev genvalgt 

 

PUNKT 7 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

 

På valg er Flemming Larsen og Susanne Petersen, der begge modtager genvalg. 

 

Ingen andre ønskede at stille op, og dermed blev Flemming og Susanne genvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer. 

 

PUNKT 8 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. 

 

 

PUNKT 9 EVENTUELT 

Kan der opsættes solceller på tagene? 
Bestyrelsen vil gerne kikke på det, men taget er ikke af bedste kvalitet, så man skal nok ikke forvente 
at det kan betale sig. 
 
Bjørn: Vil gerne sige tak for deres store engagement hos både bestyrelse og ejendomskontor, og 
opfordrede beboerne til at udvise lidt respekt herfor ved f.eks. at sørge for at de blå mænd ikke skal 
stå og rydde op i affald, som beboere ikke gider sortere. 
 
Marianne Nielsen nævnte problem med handel med stoffer mv ved bager og restaurant. 
Beboerne opfordres endnu engang til at kontakte politiet – også selvom politiet ikke kører herud. det er 
den eneste måde vi kan blive ved med at gøre opmærksom på at der foregår noget, vi ikke bryder os 
om. Det anbefales også at tage kontakt til de lokale politikere. 
 
Mødet sluttede kl. 21.30, hvor formanden takkede de fremmødte for god ro og orden. 
 

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


