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Referat af ordinert afdelingsmode
mandag den 10. september 2018 kl. 19.00

M ed bo rge rh uset H erlevg6 rd sv ej 78,27 30 H erl ev

Formand Finn Pedersen bod velkommen til ordinert afdelingsm6de og presenterede
bestyrelsen samt bod velkommen tilJens Loth fra KAB.

Helene @sterg6rd var desverre blevet forhindret i at deltage i m6det.
Jens L@th ville fremlegge regnskab og budget i stedet for Helene.

DAGSORDEN:

L. Valg af ordstyrer.
Bjorn Petersen (AKB K6benhavn) blev valgt.

2. Valg af referent.
Nikolaj

3. Valg af stemme udvalg.

Jette Christophersen, Tina Cayuga, Jette Tangeman og Lykke Bille blev valgt.

Der var 65 lejemSl tilstede, hvilket svarer til 130 stemmer.

4. Afdelingens beretning.
Kim Rosenberg havde sporgsmil til parkeringspladser, hvordan det vil hjalpe med
hajtender og skilte. Formanden forklarede at det var et forslag fra sidste
afdelingsmode med hajtender og skilte.
Anni Clausen foreslSr at folk der har en garage ogsS bruger den. Formanden fortalte
at man kun kan henstille til at folk bruger deres garager.
Merete Ditlevsen oplyste at man bruger fortovet ved kobbervej nr. 24 som p-plads
og spurgte om der kunne males gule striber.
Lykke Bille oplyste at man ikke m6 bruge sin garageres til opbevaring men kun til et
kOretOj.

Vibeke Strile forslir at man nedlegger garagesene, formanden fortalte at det ville
blive en dyr l@sning.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

5. Godkendelsen af afdelingens resnskab for 2017. V. Helene OstersSrd.
Jens loth fra KAB fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.
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6. lndkomme forslag vedr. budeet: Forslag nr. 1". 2. 3.

Forslag 1. ROgalarmer.
Lise Thrane foreslog at der blev opsat r6galarmer op pe trappeopgange.

Birgit Larsen fortalte at man engang fOr havde fiet udleveret en r4galarm.
lnge Sambleben: vi har stentrapper og ellers ikke rigtig noget der kan 96 ild i, pA

vores trappeopgange.
Tina Cayuga fortalte at det jo var en ekstra sikring mod brand, da det jo kun er en
rogalarm.
Sonja Olsson mener at hvert lejemil skal kobe sin egen rogalarm, og vi skulle hellere
fi opsat nogle i keldrene.
Jens LOth (KAB) foreslog at man fik opsat rogalarmer med 220v i vores keldre s5

ejendomskontoret ikke skal bruge tid p6 udskiftning af batterier.
Formanden forslog at den nye bestyrelse undersoger hvad det vil komme til at koste
at fi opsat disse i keldrene, og det blev herefter sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med:

124 stemmer for
4 stemmer imod.
2 stemmer hverken for eller imod.

Forslag 2. Markiser:
Jens Loth forklarede ang. manglende finansiering af markiser i henhold til forslag nr.
2. der mangler at blive opsat 72 markiser som der er indhentet tilbud pi til ca.

1.600.000 kr. Derefter blev forslaget sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med:

110 stemmer for.
6 stemmer imod.
14 stemmer hverken for eller imod.

Forslag 3. Udskiftnins til lyddempene vinduer.
lben Andersen foreslog at man udskiftede til lyddempene vinduer ud mod Ring 3 og
gavle Hjortespringvej.

Helge Olsen fortalte at deres stojvern (det grOnne) ud mod ring3, bliver fjernet nir
letbanen skal til og bygges. Og at det ville betyde endnu mere larm og stoj.
Jens LOth (KAB) fortalte at n6r man kommer tetter p6 opstart af letbanen, settes
der advokat pd sammen med andre boligselskaber langs letbanens rute. Med
hensigt p6 stojvern med mere.
Formanden forslog at vente med at udskifte vinduer til 2022 hvor man samtidig
kunne f6 pris pi udskiftning af alle vinduer samt isoleret gavlene, for at spare
penge.
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lben Andersen spurgte om man ikke kan fremskynde udskiftninger af vinduer til
2027.
Lissi Frandsen Onsker ogs6 noget mod st6j for kobbervej l til 9.

Kim Rosenberg synes det er smiligt at der ikke sker noget, n6r nogle har brug for
hjelp.
Jette Christophersen synes at alle har nogle problemer med stoj.
Jens Ole mener vi skal forholde os til det der er forsl6et.

Afdelingsbestyrelsen fremlagde endringsforslag at der bliver afsat 66000kr. (pd

budgettet i 2019)til at finde ud af hvad det ville koste at fi udskiftet alle vinduer og
isoleret gavlene. Og derefter vil det blive unders6gt om man kan frem rykke
udskiftningen.
Der blev stemt om endringsforslaget.

Endringsforslaget blev vedtaget med:

124 stemme for
2 stemmer imod.
4 stemmer hverken for eller imod.

7. Godkendelse af budeet for 201-9. (principsodkendelse.) V. Helene 6stersird
Jens L6th gennem gik budgettet for 2019
Budgettet blev sat til afstemning.

Budgettet blev vedtaget med:

128 stemmer for
2 stemmer hverken for eller imod.

8. lndkommen forslag: i:r,r;'si;3 r;",1.

Sonja Olssen stiller forslag om elgrill / raclette p6 altaner og haver.

Tina Cayuga, Lise Saaby, Merete Ditlevsen og Lissi Frandsen synes ikke om forslaget,
der kommer for mange lugtgener ud over dem der allerede er tilstede.
Sonja Olsson synes ikke om tonen som nej sigerne har.
Tina Cayuga synes at der er en god tone, og man skal huske p6 at alle har ret til deres
egen mening.
Jette Christophersen fortalte at vi skal alle vere her og vi er alle forskellige.
Merete Ditlevsen forslSr en skriftlig afstemning, dette blev nedstemt.
Derefter blev forslaget sat til afstemning

Forslaget blev nedstemt med:

33 stemmer for.
93 stemmer imod.
4 stemmer hverken for eller imod.
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9. Valg af 2 afdelingsbestvrelsesmedlemmer for 2 5r.

Afg6ende Lise-Lotte Kleis Onsker genvalg.

AfgAende Lise Saaby onsker genvalg.

Lise-Lotte Kleis og Lise Saabye blev genvalgt.

Jette Christophersen tridte ud af bestyrelsen fOr tid. Kim Rosenberg blev valgt for L

6r.

10. Vals af 2 suppleanter til afdelingsbestvrelsen for L 5r.

Tove Blidvang (1. suppleant) og Lise Trane (2. suppleant) blev valgt for 1 5r.

l"L. Valg af representantskabet: Kutvme at der velges fra bestvrelsen.

AfdelingsmOdet tilsluttede sig, at man fortsetter hermed.

12. Eventuelt.

lngen bemerkninger.

Diriqent: Bi0rn Petersen

Formand: Finn Pedersen.
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Referent: Nikolai Kier


