
 

  

  

 

Vi indkalder dig hermed til 

 

Ordinært afdelingsmøde 

Torsdag den 26. januar 2017 kl. 19.00 

i Fælleshuset på Nørreby Torv 

 

Med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

 

2. Fremlæggelse af beretning. (vedlagt dagsordnen). 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering 

 

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 2017-1 

 

5. Indkomne forslag.  

5a.  Nørrebys pulje 1 for individuel modernisering af køkken. 

Har nu eksisteret et år og fungerer godt. Der har dog vist sig et behov for at kunne 

iværksætte et flyttekøkken. Det betyder, at ejendomsfunktionen kan foranledige, 

at der ved fraflytning sker en modernisering af køkkenet. Den nye beboer skal da 

afholde udgiften til   lejetillægget. På den baggrund stiller afdelingsbestyrelsen 

som forslag, at pulje 1 også omfatter mulighed for flyttekøkken. Lejetillægget for 

et flyttekøkken vil kunne udgøre ca. 495 kroner om måneden i 10 år”. 
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5b. Forslag til afdelingsmødet den 26. januar 2017. 

Individuel modernisering af køkken – pulje 2 

Beboerne i Nørreby har godkendt en første pulje på 2,5 mio. kroner til brug for in-

dividuel modernisering af køkken. Puljen er nu ved at være brugt op, og afdelings-

bestyrelsen stiller som forslag, at der etableres en pulje 2, så beboerne fortsat har 

mulighed for at opsætte nyt køkken eller foretage en delvis renovering af køkkenet 

mod betaling af et individuelt lejetillæg.  

Ligesom i pulje 1, fungerer ordningen således, at afdelingen ligger ud for udgif-

terne til det nye køkken og så opkræves beboeren et månedligt lejetillæg i 10 år. 

Hvis beboeren fraflytter inden for de 10 år overgår lejetillægget til den næste be-

boer. Afdelingsbestyrelsen stiller som forslag, at det maksimale beløb til at moder-

nisere køkken for er 50.000 kroner inklusiv moms tilbagebetalt over 10 år. Der kan 

ikke indgå hårde hvidevarer i det beløb, som beboeren låner via afdelingen. Køkke-

net skal opsættes håndværksmæssigt korrekt og opsætningen skal godkendes af 

ejendomskontoret. Når det færdige køkken er synet og godkendt af ejendomskon-

toret bliver lejetillægget opkrævet sammen med huslejen. Hvis den maksimale lå-

neramme bruges giver det et månedligt lejetillæg på ca. 495 kroner.  

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der i første omgang tilbydes en pulje på 1 mio. 

kroner og at finansieringen sker via lån af egne midler. Såfremt afdelingens  

likviditet ikke rækker, vil finansiering ske via optagelse af et realkreditlån. 

Hvis der er mange beboere som gerne vil have nyt køkken, vil ansøgningerne blive 

behandlet efter først-til-mølle princippet.  

I lighed med pulje 1 kan følgende køkkenleverandører benyttes:  

HTH, KVIK, VORDINGBORG, TVIS.  

Pulje 2 ift. pulje 1 

Til forskel fra den nuværende pulje 1 foreslår afdelingsbestyrelsen, at der skal 

være mulighed for flyttekøkken. Det betyder, at ejendomsfunktionen kan foranle-

dige, at der ved fraflytning sker en modernisering af køkkenet. Den nye beboer 

skal da afholde udgiften til lejetillægget.  

Afdelingsmødet skal godkende: 

1. At beboerne får mulighed for at modernisere deres køkken for maksimalt 

50.000 kr. mod betaling af et 10-årigt lejetillæg.  

2. At der afsættes en pulje på 1 mio. kroner til modernisering af køkkener.  

3. At der kan optages et 10-årigt realkreditlån på 500.000 kroner.  

4. At der iværksættes flyttekøkken. 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

Bestyrelsen består af:  

Jesper Therkildsen, formand 

Flemming Poulsen, næstformand 

Lene Gall  

Ulla Westrup 

Ole Svendsen 

 

På valg er: Flemming Poulsen, Lene Gall og Ulla Westrup. (alle genopstiller). 

 

Der skal vælges 3 medlemmer for 2 år. 

 

7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

På valg er Carsten Broager og Henrik Andersen. (begge genopstiller). 

 

Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år. 

 

8. Eventuelt 

 

 

Husk at der ikke kan stemmes ved fuldmagt, så hvis du vil have indflydelse på din af-

deling skal du møde op og gøre din stemme gældende.  

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 


