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Information fra Afdelingsbestyrelsen 
 

 
 
 

Referat af ordinært afdelingsmøde 19. januar 2009 
 
1. og 2. Velkomst, valg af dirigent, valg af stemmeudvalg og valg af referent. 
Marianne Benjovitz bød velkommen og foreslog Lisbeth Mathiesen fra DAB som diri-
gent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. 
Michael Vegeberg, Birger Hansen, Rikke Stisager og Karen Rasmussen blev valgt som 
stemmetællere. 
Det lykkedes ikke på mødet at få valgt en referent. 
 
Der var 62 husstande til stede på mødet. 
 
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
Marianne Benjovitz orienterede om forårets Sundhedseftersyn. 
Vi har både i 2001 og 2005 foretaget sundhedseftersyn i samtlige boliger.  
I 2008 har der, som tidligere år, været fokus på indeklimaet, med det primære formål at 
gennemgå sårbare bygningsdele, for at forebygge fugtproblemer og skimmelsvamp.  
Tekniske svigt eller forkert brug af boligen kan medføre alvorlige helbredsproblemer for 
beboerne samt store udgifter for afdelingen 
 
Storskrald 
Storskrald er stadigt et stort og dyrt problem i Nørreby. På afdelingsmødet blev vist foto 
fra dengang vi havde storskraldet til at stå og flyde over hele byen, samt foto der viser 
hvordan det nu flyder i og omkring de affaldsskure, der er blevet bygget. 
Ejendomsfunktionærerne bruger utrolig lang tid på at rydde skurene. Alle forsøg på at få  
sorteret affaldet, er mislykkedes. Foreløbig har det betydet, at vi har ansat en ekstra mand 
i 7 timer om ugen. Problemet er stadig stort og langt fra løst.  

 
Grønne områder 
De grønne områder trænger til en forandring, det tætte buskads langs med husene skal 
fjernes og udskiftes med en lettere beplantning. Udskiftningen vil foregå i takt med, at 
der er plads i budgettet. 
 
Aviser og reklamer i opgangene 
Enkelte steder er der stadig beboere der smider reklamer og aviser i opgangene.  
Aviser og reklamer der smides i opgangen, kan være en brandfælde. Det er dog kun me-
get få steder det stadigt er galt. 
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Hul i fjernvarmesystemet 
Vi har haft en del problemer med fjernvarmerørene, hvilket er meget dyrt i vand. 
Det er derfor fortsat vigtigt, at I som beboere henvender jer på ejendomskontoret, hvis I 
opdager forøget fugt, hører susen fra rørene i gulvet eller på anden måde observerer no-
get der kunne tyde på udsivning af vand. 
 
Hærværk 
Skulpturen på Nørreby Torv har været udsat for groft hærværk, og da Torvet tilhører 
Grundejerforeningen har vi rettet henvendelse til bestyrelsen, for at få dem til at gøre no-
get ved problemet.. 
Vores postkasser fik igen i år en hård medfart i forbindelse med nytåret. Det er ærgerligt 
for de beboere det går ud over og dyrt for afdelingen.   
 
Ungdomsboligerne 
Der er stadig problemer med udlejningen af ungdomsboligerne, bestyrelsen arbejder på 
en løsning i samarbejde med Høje-Taastrup kommune og DAB. 
 
Klubberne 
Klubberne i Nørreby: Seniorklubben, Dart- og Billardklubben, Autoværkstedet samt det 
nyistandsatte træværksted blev kort præsenteret. Beboere der er interesseret i en eller flere 
af klubberne opfordres til at henvende sig på ejendomskontoret, som kan informere om, 
hvordan man kommer i kontakt med klubberne.   

 
Skovtur 
Traditionen tro arrangerede TaB en skovtur for beboere over 60 år. 
Skovturen er så stor en succes at TaBs bestyrelse har besluttet at fortsætte, så igen til 
sommer går turen endnu engang ud i det blå.  
 
Orientering fra legepladsudvalget 
Legepladsudvalget præsenterede, hvad de har fået ud af de penge som afdelingsmødet 
godkendte i januar 2008. Opsætning af de nye legeredskaber begynder til foråret 2009.  
Der blev en del debat, nogle følte deres område var forbigået, mens andre roste udvalget 
for at få så meget ud af pengene. 
Bestyrelsen opfordrede andre beboergrupper til at udarbejde et forslag til fornyelse og 
forbedringer, og fremsende det til vedtagelse på afdelingsmødet. 
 
Afdelingsmødet tog beretningen til efterretning. 
 
4. Fremlæggelse af årsregnskabet  
Marianne Benjovitz orienterede om regnskabet for 1. juni 2007 til 31. maj 2008 
Årets resultat er et overskud på 221.998,- kr., som er henlagt til planlagte og periodisk 
vedligeholdelse og fornyelse. Overskuddet skyldes primært besparelse på:  

 Nettokapitaludgifter, 

 Forsikringer,  
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 Flere indtægter indgået på tidligere afskrevne debitorer. 
 

Regnskabet er formelt kun en orientering til afdelingsmødet, som tog det til efterretning. 
 
5. Budget for 2009-2010   
En beboer klagede over, at det omdelte budget var meget mangelfuldt og at man ikke 
kunne se, hvad de enkelte poster bestod af. Han mente ikke man kunne godkende bud-
gettet på så få informationer. 
Formanden svarede, at det omdelte budget kun er ”overskrifter” på hvad huslejepengene 
går til, hele budgetmaterialet med noter og langtidsbudget fylder 18 sider.  I indkaldelsen 
til budgetmødet gøres opmærksom på, at det udvide budget og regnskab kan afhentes på 
ejendomskontoret. 
  
Marianne Benjovitz fremlagde budgettet for 1. juni 2009 til 31. maj 2010 
Budgettet er samlet på kr. 26.567.000,- kr. hvilket giver en huslejestigning pr. 1. juni 2009 
på 3,31 % for familieboliger. Med i budgettet er nye postkasser og plantning af hæk. 
 
Afdelingsmødet godkendte budgettet. 
 

6. Indkomne forslag  
 
Der var 2 forslag om husdyrhold  
Snerlehaven 21 og Jens-Peter Bruun Porsehaven 70, fremlagde deres forslag om tilladelse 
til husdyrhold. Igen i år blev det en intens men sober debat for og imod husdyr. 
Forslaget blev nedstemt med 47 stemmer for og 76 stemmer imod samt en blank. 
Der blev stillet forslag på mødet om at sende forslaget om husdyr til urafstemning.  
Dette blev ligeledes nedstemt med 44 stemmer for og 70 stemmer imod. 

 
Bestyrelsens forslag til at plante hæk langs fortovet i Gyvelhaven. 
Fliserne på fortovet i Gyvelhaven er igen så knækkede og ujævne, at de igen skal lægges 
om. Det skyldes den megen trafik, der er om morgenen, når forældre kører deres børn i 
skole. Bestyrelsens forslag gik på at sætte ”jernstolper med trådhegn” og plante grønt op 
af, så det ikke længere er muligt at køre eller parkere på fortovet. 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.  
Udgiften til arbejdet er med i budgettet for 2009/10. 
 
Forbud mod brug af badebassiner 
Karen og Peder Rasmussens forslag om at forbyde brug af badebassiner på grund af de 
stigende vandpriser blev indgående drøftet og forslagsstilleren ændrede sit forslag til for-
bud mod badebassiner på over 1 kubikmeter. 
Forslaget blev vedtaget med 49 stemmer for og 43 stemmer imod samt 2 blanke. 
Forslaget betyder en ændring i ordensreglementet og det nye ordensreglement er vedlagt 
dette referat. 

 
 

7. Valg til bestyrelsen 
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Marianne Benjovitz og Johnny Nielsen blev genvalgt  
Nyvalgt til bestyrelsen blev Jesper Volkdal 
Stine Thorup blev valgt som suppleant. 
  
8. Eventuelt 
Marianne Benjovitz takkede de fremmødte beboere for en god debat med god ro og or-
den. 
 
 
 
Referent: Marianne Benjovitz og Karen Rasmussen efter fælles hukommelse 
 
Referatet er godkendt af dirigent Lisbeth Mathiesen, DAB  


