
 
 

Albertslund d. 20. september 2019 

 

 
 

budgetmøde 
onsdag den 18. september 2019 

kl. 19:00-22:00 
i beboerhuset, Damgården 9 

 

Foreløbig dagsorden 
1. Velkomst ved formanden Peter Arler  

Peter Arler bød velkommen og konstaterede at 23. lejemål var repræsenteret til dagens 

møde 
2. Valg af ordstyrer og stemmetællere 

3. Vinie Hansen blev valgt til ordstyrer og konstaterede at mødet var lovlig indkaldt.  

4. Valg af referent 

Driftssekretær Susanne Ernstsen blev valgt til referent  

5. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev enstemmigt godkendt  

6. Godkendelse af forretningsorden (kan hentes på afd. hjemmeside: albertslundnord.dk) 

Vinie konstaterede at der var et par fejl i forretningsordenen i forhold til 

paragrafhenvisningerne. Derfor ændres punkt 9 til § 5 stk. 2 og i punkt 10 til § 14 stk. 6. 

Dette godkendte alle de fremmødte enstemmigt.  

7. Godkendelse af budget 

Der er efter udsendelse af budgettet lavet en ændring, som betyder at der vil blive en 

mindre huslejestigning end først udmeldt. Mødet godkendte at vi arbejder videre med det 

nye budget som betyder en markant mindre huslejestigning på kun 2,12%, i stedet for det 

udsendte budget på 3,89%. 

 

Michael Sørensen fremlagde budgettet. Herefter var der noget snak omkring, om det på 

nogen måde er muligt at undgå huslejestigning ved fx at hæve egenbetalingen fx i vaskeriet. 

Michael svare at det ikke er en mulighed, da huslejestigningen skyldes manglende 

henlæggelser til fremtidige lån og forbedringer på ejendommene, samt faldende indtægter 

fra Landsbyggefonden, men at vi gør alt for at holde udgifterne nede.  

 

Budgettet blev godkendt, 2 stemmer valgte at stemme blankt.  

  

8. Indkomne forslag 
1. Ændring af afdelingens forretningsorden – Se bilag  
Godkendt med de nye rettelser, som beskrevet i dagsorden punkt 5.  
2. Nedlæggelse af antenneudvalget – Se bilag  

Efter en kort drøftelse blev forslaget om nedlæggelse af antenneudvalget enstemmigt 

godkendt og overgav kompetencen til afd. bestyrelsen, at ændre i aftalen, så de sammen med VA står 

for kontrol af aftalen. Ændringen afhænger dog af om VA godkender det samme, til deres afd. møde.  
 



 

9. Udskiftning af klædeskabe i afdelingen – Se bilag –  

Det blev besluttet at der på budgetmødet skulle vælges en af de 2 fremsendte mulige 

løsninger til udskiftning af klædeskabe, som bestyrelsen skal arbejde videre med. Efter 

noget snak frem og tilbage om de 2 mulige løsninger, blev stemmerne fordelt som følger: 

forslag 1: 12 stemmer  

forslag 2: 30 stemmer 

Derfor arbejdes der nu videre med løsning 2, som betyder kollektiv udskiftning af 

klædeskabene. Resultatet vil komme til afstemning, på et kommende afd. møde. 

 

Eventuelt 

Der blev spurgt om der mulighed for at børnesikre altanvinduer og stuevinduer? Man kan 

selv gå ud og købe en sikring til disse. Man ligeledes velkommen til at komme ned på 

ejendomskontoret og få noget vejledning. Husk, at det ikke er tilladt at bore i alu-listen. 

 

Der blev spurgt til, hvad fremtidsplanerne for El-bils parkering i afdelingen er? Dette emne 

er oppe inde i BO-VEST administrationen og vi afventer derfor en generel udmelding fra 

dem, før vi som afdelingen tager stilling til dette.  

 

Det bliver påpeget, at der mangler hyggekroge i afdelingen. Michael svare på dette, at det er 

der mange årsager til, blandt andet at for et par år siden var buske og diverse beplantning 

alt for højt, og man var derfor nødt til at beskære og fjerne meget af dette. For mange 

”hyggekroge”, bliver desværre også brugt til kriminalitet og ulovligt salg. Derfor er vi også 

lidt påpasselige med at lave for mange af sådanne steder, men at vi slet ikke er færdige med 

at udvikle områderne. Peter Arler nævnte, at alle som havde gode ideer, altid er velkommen 

til at sende sit forslag til ejendomskontoret eller afd. bestyrelsen. 

 

En klager over manglende rensning af tagrender i haverne. Dette vil Michael følge op på.  

 

Der var stor ros og klapsalve til medarbejderne på kontoret og i driften, for deres måde at 

være på. Altid imødekommende og hurtige til at hjælpe, når man har problemer.   

 

Kuldebroer og faldstammer arbejdes der fortsat på. Der er sendt en ansøgning til 

landsbyggefonden, og vi afventer derfor svar på dette, sammen med 

badeværelsesudskiftningen.  

 

Der bliver spurgt indtil, hvordan sikre ejendomskontorer at opgaver beboerne kommer ned 

med ikke går i glemmebogen? Vi har i BO-VEST fået systemet iOpgave implementeret. Dette 

er med til at sikre, at alle opgaver bliver tildelt en konkret medarbejder. Samtidig er det nu 

muligt at følge en opgave fra start til slut, samt have et overblik over samtlige opgaver på 

hele lejemålet. Skulle man alligevel opleve at en opgave ikke bliver løst, bedes man 

henvende sig til ejendomskontoret i åbningstiderne eller pr. mail, evt. via hjemmesiden.  

 

10. Afslutning ved ordstyreren 

Formand Peter Arler og Ordstyrer Vinie Hansen takkede for et godt møde. 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

 

Den.    Den. 
 

____________________________  __________________________ 

Peter Arler    Vinie Hansen 
formand    ordstyrer 


