
Information fra Afdelingsbestyrelsen 

 
 

Referat af ordinært afdelingsmøde 18. januar 2010. 

 

Tilstede: Beboere fra 66 lejemål, ejendomsmester Michael Vegeberg og assistent Birger Han-

sen og fra DAB, Rikke Stisager, afdelingens forvaltningskonsulent, samt Troels Henriksen, 

gæst fra DAB. 

 

1. Velkomst og valg af dirigent.  

Marianne Benjovitz bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne  Rikke H. Stisager, 

DAB som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. 

Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtigt. 

 

2. Valg af stemmetæller og referent. 

Som stemmetæller blev følgende valg: Michael Vegeberg, Birger Hansen og Troels Henrik-

sen.      

Som referent blev H. Bering-Bryld valgt. 

 

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Marianne Benjovitz orienterede om de sager der var arbejdet med i det forløbne år. 

I 2009 havde der været fokus på byggeriets tilstand, alle områder af bebyggelsen var blevet 

besigtiget af bestyrelsen. 

Der var stadig problemer med udlejning af ungdomsboligerne, bestyrelsen havde været i 

dialog med forskellige undervisningsinstitutioner, om der var mulighed for at lave en  udlej-

ningsaftale, som vi tidligere har haft med RUC: Det er ikke lykkedes endnu. 

Der er pr 1. januar 2010 nye love omkring almene boliger, som bl.a. betyder, at dagsorden 

og referat skal gøres offentlige.  

 

Der var fortsat problemer med storskrald; derfor er der nu udleveret nye nøgler til rummene. 

De der ikke har modtaget dem endnu, må snarest venligst afhente dem på ejendomskontoret. 

Det var desværre nødvendigt, da der var personer der gik rundt og klunsede. Resultatet blev, 

at alt i rummene blev rodet sammen og at der skulle bruges meget tid på tømning af disse. 

Aviscontainerne er blevet flyttet udenfor, det var desværre for farligt at de var lukket inde. 

Ildspåsættelse har medført store udgifter for afdelingen og stor ulempe for de 

beboere, det er gået ud over. 

 

Igen en opfordring til de der bor i etageopgangene: lad være med at smide (lægge) aviser og 

reklamer op på postkasserne, det kan være en brandfælde. Tag dem med ud til de opstillede 

papirscontainer.  

 

Der er stadig store problemer med varme- og vandrør, det er dyrt og koster megen vand-

spild. Hold øje med fugt, susen fra rørene, eller andet der normalt ikke har været der og kon-

takt straks ejendomskontoret. 

 

Der har været udskiftning af teglsten over hele bebyggelsen, sten var begyndt falde ned. Nu 

er der en mere sikker model sat op, forstærket med stål. 

 

Legepladserne er nu opført i tre af bebyggelserne. Udvalget havde lavet et stort og flot ar-

bejde men pengene slap op, så der mangler at blive gjort noget i Snerlehaven, samt nedtage 

og flytte andre steder. Det vil der blive arbejdet med at få på plads. 

 



Hærværk har vi ikke haft så meget af i 2009, heldigvis, men nytårsaften blev der sprængt 

postkasser. De er nu blevet skiftet ud med den nye model( kan ses for enden af Akelejeha-

ven). Der vil nu løbende blive udskiftet postkasser, når disse kan leveres fra fabrikken. 

 

Der vil i 2010 blive udskiftet maskiner i vaskeriet (Timianhaven), der mangler bare at hjem-

komme tørretumbler. Der vil også ske en lille regulering af priserne på brug af vaskerierne. 

Det er mange år siden at priserne er blevet reguleret, men vand og strøm er steget meget, så 

nu er det nødvendigt. 

 

Udendørsbelysning: DONG er pr. 1. januar 2010 kommet med en stor prisstigning, som vi 

ikke har haft mulighed for at tage med i vores fremlagte budget. (kr.55000,- årligt). Vi vil i 

bestyrelsen arbejde på at få en ændret aftale med DONG. 

 

Gyvelhaven: dét som blev vedtaget sidste år om opsætning af hegn med beplantning er ble-

vet gennemført. Vi glæder os til at se beplantningen vokse med dejlige farver til sommer. 

 

Klubberne: 

Der har været godt gang i klubberne i Nørreby. Billard, Seniorklubben, Træværkstedet. 

Hobbyklubben. 

Afdelingsbestyrelsen vil genoptrykke informationshæftet omkring TAB NØRREBY og ude-

le det til alle nyindflyttere. 

 

Der blev en livlig debat efter beretningen. 

 

F.eks. hvem har ansvaret for nedtagning af handikapskilte ? 

 

Kommer der tilbagemelding fra håndværkerne til ejendomskontoret, når der konstateres 

skader ud over det, de var og reparere?  

 

Der er mange fliser, der ligger skæve og vipper. 

 

Hvornår udskifter de vinduer og døre, der er rådne. 

 

Kan der blive oprettet Grillplads. 

 

Får vi snart udskiftet køkkenerne ? 

 

Er der ikke lovgivning for henlæggelser til udskiftning af køkkener  m.v. 

 

Kan der ikke fås andre komfurer end de keramiske, det tager en time at få vandet varmt. 

 

Der er fugt og svamp i lejligheden -  hvad skal vi gøre ? 

De brædder, der sidder på tværs af vinduerne i etageejendommene, kan de ikke blive fjer-

net? De bliver så grimme og er ikke til at komme til at gøre rene. 

 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 

 

Marianne Benjovitz orienterede om regnskabet for 1. juni 2008 til 31. maj. 2009. 

Regnskabet er blevet godkendt af bestyrelsen og af TAB. 



Årets resultat er et overskud på 61.593,- kr., som er brugt til afvikling af forbedringsarbej-

der. 

Overskuddet skyldes besparelser på flere konti samt den ekstraordinære huslejestigning 1. 

nov. 2008 pga. stigning i vandudgifterne. 

 

Regnskabet er formelt kun en orientering til afdelingsmødet. 

 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

 

5. Budget for 1. juni. 2010 til 31. maj. 2011. 

 

Budgettet blev udsendt sammen med indkaldelsen til afdelingsmødet. Det indeholdt en stig-

ning på 3,13%. Derudover blev pjecen ”Sådan læses boligafdelingens budget” vedlagt.  

 

Mariane Benjovitz fremlagde budgettet for 1. juni 2010 til 31. maj 2011. Budgettet er samlet 

på kr. 27.480.000, og i dette er indeholdt de ekstra 55.000,-  for udendørs belysning, som er 

blevet oplyst af DONG i sidste øjeblik. Dette giver en huslejestigning pr 1. juni 2010 på 

3,34 %,  lidt mere end de 3,13% som fremgår af det omdelte budget. 

 

3,34 % vil give en stigning for 1. rums på  88,- kr. 

                                             2. rums     177,- kr. 

                                            3. rums     211,- kr. 

                                             4. rums     257,- kr. 

 

Ejendomskontoret vil sætte sparepærer i de steder, det kan lade sig gøre. 

 

Fra salen kom der forslag om at slukke for lyset om natten . 

En opfordring til at slukke for lyset i opgangene når man havde skiftet pære ud, så de ikke 

brænder hele dagen. 

En spurgte om hvem der betalte for lys i de private skurer ? 

 

Rikke Stisager gennemgik antennebudgettet, som fortsætter uændret med 277,- om måne-

den. 

 

Afdelingsmødet godkendte budgettet med en stigning på 3,34 % og antennebudgettet. 

 

 

6. Indkomne forslag 

 

Der var 2 forslag. Der var 66 lejemål repræsenteret, dvs. 132 stemmer. 

 

A/ Snerlehaven 22  fremlagde forslag om tilladelse til husdyrhold af 1 husdyr (hund eller 

kat). 

Igen blev der en del debat for og imod. 

62 stemte for forslaget,  66 stemte imod, 3 blanke stemmer, 1 stemme blev ikke afgivet. 

Forslaget blev ikke godkendt. 

 

B/ Forslag om opsætning af elektroniske aflæsning af varme, foreslået af Snerlehaven 63. 

Begrundelsen var den meget, usikre aflæsningsmetode, der ved sidste aflæsning havde givet 

store problemer hos mange beboere. De elektroniske målere bliver aflæst pr. radio, så ingen 

skal være hjemme, når der skal aflæses. Målerne er også indrettet således, at den enkelte le-

jer dagligt kan kontrollere sit forbrug.  



 

Det vil koste knap. Kr. 350.000,- eksklusiv moms at sætte elektroniske målerne op og afde-

lingen kan finansiere dette via lån af egne midler over en 5-årig periode. 

 

En besparelse på udarbejdelse af varmeregnskab vil være på ca. 85.000,- i  forhold til nuvæ-

rende leverandør. 

 

Afdelingsbestyrelsen ønskede bemyndigelse til at indhente kontroltilbud og arbejde videre 

inden for en økonomisk ramme på maksimum 1% i huslejekonsekvens i næste budget eller 

varsle det ekstraordinært. 

 

Afdelingsmødet gav bestyrelsen disse bemyndigelser. 

 

 

7. Valg til bestyrelse 

 

Der var 6 kandidater til de 4 bestyrelsesposter.  

 

Flemming Poulsen blev genvalgt for 2 år. 

Tina Brøns Hansen blev nyvalgt for 2 år. 

Carsten Broager blev nyvalgt for 1 år. 

Henning Bering-Bryld blev genvalgt for 1 år. 

 

 

8. Valg af suppleanter 
 

Torben Hansen og Sussane Risberg blev nyvalgt som suppleanter for 1år. 

 

 

9. Eventuelt 

Kurt Mortensen, Nørreby Banko, meddelte at det hold der på nuværende tidspunkt 

kører bankospillet i Nørreby, er kørt trætte efter 5 år. Der må være andre der kan tage over. 

Det er til stor glæde og gavn for beboerne i Nørreby, at de indtægter, der kommer fra banko-

spillet kan give klubberne og alle øvrige beboere en økonomisk håndsrækning når der er be-

hov herfor. 

Så de der har lyst og energi: kontakt Kurt Mortensen eller en fra bestyrelsen. Det vil være  

synd og skam, hvis det ikke skal forsætte til næste år. 

 

 

Marianne Benjovitz  takkede for et godt møde. 

 

Referent.: H.Bering-Bryld.  

 

 

 

 

_______________________________ 

Rikke Stisager, dirigent 


