


REFERAT 

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent Charles Thomassen
Referent Annette Herl0v

2. Valg af stemmeudvalg
Annika Martins og Charlotte Brix blev valgt

3. Fremlaeggelse af beretning fra perioden siden sidste m0de
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Orientering om regnskab
Regnskabet blev gennemgaet af regnskabsmedarbejder Karin Str0mberg.

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2019.

Budgettet blev gennemgaet af regnskabsmedarbejder Karin Str0mberg.
Tilff.'Jjelse: Der blev spurgt til hvad posten "Afdelingsbestyrelsesudgifter (m0der,
kurser); Kurser, m0der m. v. ejendomsfunktiona:]rer" prcecis dcekker over:
- Afdelingsbestyrelsesudgifter (m0der, kurser); ejendomsfunktioncerudgifter (m0-
der, kurser); afdelingsm0der; sammenkomster og fester; blomster og gaver - i alt
kr. 116.000 (heri 30.000 til sociale arrangementer og kr. 20.000 til jubilceum)
- Advokat og andre konsulentydelser; forskellige udgifter - i alt kr. 312.000 (ad
vokatomkostninger i forbindelse med nedscettelse af ejendomsskat)
Beboerservice - kr. 24.000

Driftsbudget for 2019 blev enstemmigt godkendt.

6. Behandling af forslag

a) Forslag om at godkende nyt anlaegsbudget for kloakrenovering Afdelingsbe
styrelsen foreslar, at det nye anlcegsbudget for kloakrenovering godkendes.
Motivation: Det blev pa ekstraordincert afdelingsm0de 06.12.17 godkendt at
igangscette en n0dvendig kloakrenovering. I forbindelse med udbuddet af kloak
renoveringen har det vist sig at omkostningerne til renoveringen er blevet forh0-
jet. Gaihede fremlcegger projektet om kloakrenovering pa m0det.
0konomi: Beslutningen medf0rer huslejestigning pa 2,6%. Det nye anlcegsbud
get blev fremlagt pa afdelingsm0det.
Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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Flnanslertnus-, DU lhffllbUduet 

Bel0b 
Effektiv 

L0betid 
rente 

Realkreditlim 13.519.751 3,75% 30 ar 

Nettoudgift, som skal daakkes ved boligafgiftsforh0jelse 

N0dvendig boligafgiftsforh0jelse 

Ny gennemsnitlig arlig boligafgift, ar 2018 

Eksempler pa boli_gafgiftsforh0ielser:
Bolla Areal Bollaafalft Forhelelse 
2rum 58,40 m• kr. 4.305 kr. 112 
3rum 62,80 m• kr. 4.653 kr. 121 
4rum 76,20 m• kr. 5.549 kr. 144 

• Den godkendte udgift/stigningsprocent kan stige med 10 % uden det skat op pa nyt beboerm0de. 
Eksempel: En 5 % stigning kan blive til 5,5 % Uden ny beboermedegodkendelse. 

b) Forslag om ny model for afdelingens vaskerier

Driftsudgift 

758.000 

758.000 

2,6%* 

858 kr./m2/ar 

Nv boliaafalft 

kr. 4.417 
kr. 4.774 
kr. 5.693 

Afdelingsbestyrelsen foreslar, at der vaelges en ny model for afdelingens vaskeri
er, hvor der findes en leverand0r til alle 1 0 vaskerier. Leverand0ren skal bade
star for drift og service, samt afholder forbrugsudgifter til vand, gas, str0m, va
skepulver mv. Forslaget betyder, at alle vaskerieme far installeret nye maskiner
samt gast0rretumbler og mere effektivt bookingsystem.
Motivation: Afdeling 33 har de sidste mange ar haft to forskellige leverand0rer til
vaskerierne og servicen har ikke vaeret optimal. Den nye model vii give afdelin
gen en arlig besparelse pa minimum 150.000 kr. Den nye model bygger pa bru
gerbetaling, sa prisen for at vaske daekker leverand0rens omkostninger til at dri
ve vaskerierne. Det skal dog bemaerkes at den fremtidige pris for at vaske forbli
ver nuvaerende niveau (fx 14,5 kr. for 14 kg).
0konomi: Med forslaget godkender afdelingsm0det at de gamle maskiner saelges
til den kommende leverand0r. Salget kan finansiere en let renovering af vaskeri
lokaleme, der mange steder traenger. Forslaget indebaerer dermed ikke yderlige
re 0konomiske konsekvenser for afdelingen.
Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen
Forslaget blev vedtaget.
For: 94
lmod: 0
Undlader at stemme: 4

c) Arbejdsgruppeforslag: Forslag om le,sning for overgangszone mellem of
fentlig vej og privat gard ved Landsdommervej.
Arbejdsgruppen for helhedsl0sning omkring arealet ved Landsdommervej har
udarbejdet tre hzisningsforslag til, hvordan overgangszonen mellem offentlig vej
og privat gard kan udformes. Arbejdsgruppen foreslar, at afdelingsm0det vaelger
en af de tre l0sninger og at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med at realisere
den valgte l0sning hurtigst muligt.
L0sninq 1: Man opsaetter hegn i max 100 cm h0jde i bedets 0vre kant langs med
fortovet, samt havelager i max 180 cm ved gardens to abninger. Bedet ved hus
gavlen omlaegges og fornyes med ny beplantning - se Bilag c1 og c4 for skitse-
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tegning af konkret udformning. Side 4 

L0sning 2: Man opsa3tter havelager ved gardens abninger i en h0jde pa max 130 
cm samt beplanter bedet langs fortovet med let beplantning. Bedet ved husgav-
len omla39ges og fornyes med ny beplantning - se Bilag c2 og c4 for skitseteg-
ning af konkret udformning. 
L0sning 3: Man bibeholder fri adgang ved gardens abninger, de nuva3rende mid
lertidige betonr0r erstattes af permanente bede, som forhindrer gennemk0rsel i 
garden. Man beplanter bedet langs fortovet med let beplantning. Bedet ved hus
gavlen omla3gges og fornyes med ny beplantning - se Bilag c3 og c4 for skitse
tegning af konkret udformning. 
0konomi: Ved ekstraordina3rt afdelingsm0de 04.04.17 blev der afsat 250.000 kr. 
til stra3kningen ved Landsdommervej og pa ekstraordina3rt beboerm0de 06.12.17 
blev der afsat midler til hegn/lager omkring afdelingen. Afdelingsm0det godken
der med dette forslag, at de allerede afsatte midler kan anvendes til den valgte 
l0sning. 
Lesning 1 blev vedtaget. 
L0sning 1: 42 stemmer 
L0sning 2: 31 stammer 
L0sning 3: 17 stammer 
Undlader at stemme: 4 

Note: Det blev efter afstemningen foreslaet at afstemningen skulle va3re todelt. 
Forslaget blev ikke vedtaget. 
Et-delt valg: 51 stammer 
To-delt valg: 39 stammer 
Undlader at stemme: 9 stemmer 

d) Arbejdsgruppeforslag: Forslag om gremnere gard ved Landsommervej for
alle beboere
Arbejdsgruppen for helhedsl0sning omkring arealet ved Landsdommervej fore
slar, at afdelingsbestyrelsen prioriterer en omla3gning af garden i den kommende
minihelhedsplan for renovering af afdelingen ud fra skitseforslaget i Bilag d1. Af
delingens fa3llesarealer og legepladser tra3nger generelt til en opdatering, i for
bindelse med den kommende minihelhedsplan er det oplagt at indta3nke garden
ved Landsdommervej i bade fremtidig regnvandshandtering og bedre mulighed
for ophold for flere beboergrupper. Afdelingsbestyrelsen indarbejder forbedring af
garden i budgettet for afdelingens minihelhedsplan, som beboerne skal stemme
om ved senere tidspunkt.
Forslaget blev vedtaget.
For: 80
lmod: 10
Undlader at stemme: 6

e) Arbejdsgruppeforslag: Forslag om at nedsaette ny arbejdsgruppe
Arbejdsgruppen for helhedsl0sning omkring arealet ved Landsdommervej fore
slar, at afdelingsm0det nedsa3tter en ny arbejdsgruppe, som arbejder videre med
at realisere forbedring af det offentlige areal langs Landsdommervej med trygge
re belysning, bedre mulighed for uformelle nabom0der samt etablering af vejtra3-
er. Arbejdsgruppen har mandat til at indga samarbejde med relevante akt0rer i





g) Forslag om lysk�der pa tr�er Side 6 

Det foreslas, at der opsrettes lyskreder pa de store trreer i Afdeling 33, som ven-
der ud mod Frederiksborgvej. Hvis det kan lade sig g0re kan det ogsa opsrettes i
de st0rre trreer i de garde, der ikke har trreer ud til Frederiksborgvej.
Motivation: Det vii vrere rigtig stemningsfuldt i de m0rke vintermaneder og isrer i
julemaneden. Det vii ogsa give en ekstra f0lelse af sikkerhed med mere lys og
l0fte afdelingens udseende.
0konomi: Der kan i f0rste omgang afsrettes 25.000 kr. fra afdelingens driftsbud
get til at teste lyskreder pa trreerne ud til Frederiksborgvej, hvis det er en succes,
kan afdelingsm0det nreste ar afsrette midler til at opsrette lyskreder pa st0rre
trreer i de resterende garde
Forslaget blev trukket, afdelingsbestyrelsen arbejder videre med at etablere
julebelysning i gardene indenfor driftsbudgettet.

h) Forslag om etablering af cykelparkering ved opgang ved Magistervej 52
Det foreslas, at der laves en niche pa fx 4 m2, hvor man kunne opstille et perma
nent cykelstativ til fx 4-5 cykler fx til h0jre i indgangsomradet til opgangen inden
den f0rste trappe op til hovedd0ren.
Motivation: Som det er nu, star der nresten altid en cykel eller to parkeret der
hvor man gar, og det kan skabe uheldige situationer for os pa gaben, hvis det fx
er glat om vinteren.
0konomi: Der reserveres max 20.000 kr. fra afdelingens driftsbudget til realise
ring af forslaget
Forslagsstiller: Rasmus Rytter, Magistervej 52
Forslaget blev vedtaget.
For: 38
lmod: 14
Undlader at stemme: 38

i) Forslag om parkeringsordning
Det foreslas, at der laves parkeringskort til beboere i Afdeling 33 og greste-
kort (der grelder max 24 timer), kortene giver parkeringstilladelse for de private
arealer i afdelingen (stikvejene til Magistervej). Der kan ikke reserveres en parke
ringsplads, men fungerer efter princippet "f0rst til m0lle" for alle beboer.
Motivation: Der er problemer med at biler, der ikke h0rer til afdelingens beboere,
parkeres pa vores private frellesarealer i lrengere perioder og i nogle tilfaelde ef
terlades i flere maneder.
0konomi: Forslaget indebrerer ikke 0konomiske konsekvenser for afdelingen.
Dem som parkerer ulovligt vii fa p-b0de fra Qpark.
Forslagsstiller: Adil Bensmail, Bomsluttervej 6
Forslaget blev vedtaget.
For: 41
lmod: 21
Undlader at stemme: 26

j) Forslag om etablering af ladcykelparkering ved Landsdommervej 30
Det foreslas, at der etableres parkeringsmuligheder for ladcykler.
Motivation: Undertegnende har for nyligt anskaffet os en ladcykel, og vi har fun
det at der er ringe mulighed for overdrekket, aflast parkering. Det betyder at lad-



cykler enten star hvor der nu er plads i nicher i kreldergangene eller hvor der Side 7 

nu er plads eller pa gaden. Vi har trenkt pa disse muligheder, men andre forslag 
er ogsa velkomne: 
- halvtag eller dedikeret skur
- bredere d0re til cykelkrelderrum
- dedikeret ladcykelrum i krelder
0konomi: Afdelingsbestyrelsen skal unders0ge muligheden for at etablere aflaste
parkeringsmuligheder for ladcykler. L0sning med prreciseret 0konomi kan frem
lregges pa fremtidigt afdelingsm0de.
Forslagsstiller: Karl D. Asmussen og Emma Rude, Landsdommervej 30
Forslaget blev vedtaget.
For: 64
lmod: 8
Undlader at stemme: 16

k) Forslag om etablering af vejbump pa Magistervej
Det foreslas, at der etableres to vejbump pa Magistervej pa strrekningen mellem
Hovmestervej og Tuborgvej.
Motivation: Der er ofte biler, der k0rer alt for hurtigt pa det stykke, og det er til stor
fare for b0rnene i kvarteret. Der har vreret flere tilfrelde hvor det har vreret ved at
ga gait fordi bilisterne ikke overholder fartgrrenserne. Vejbump vii vrere med til at
skabe tryghed fordi man sa er sikker pa at fartgrrensen bliver overholdt.
0konomi: Overslag er indhentet fra Traffikgummi.dk, der kan levere typegod
kendte vejbump til 20 km/t. For eksempel: 2,9m vejbump inkl. 2 pullerter 5330kr
inkl. moms. Dvs. prisen er i omegnen af 10.000 kr. Der skal desuden indhentes
tilladelse fra K0benhavns Kommune.
Afdelingsbestyrelsen oplyser, at der er allerede afsat midler til etablering af bump
i afdelingens driftsbudget og forslaget kan derfor etableres uden yderligere 0ko
nomiske konsekvenser for afdelingen under forudsretning at det godkendes af re
levante myndigheder.
Forslagsstiller: Mebrahtu Hadgu, Postholdervej 8
Forslaget blev trukket, der arbejdes allerede for at etablere fartsamkende
foranstaltninger pa Magistervej indenfor afdelingens driftsbudget.

I) Forslag om renovering af boldbane
Afdelingsbestyrelsen foreslar, at boldbane og boldbur renoveres med ny indheg
ning, net over samt etablering af gummiasfalt.
Motivation: Boldbanen er nedslidt og trrenger til gennemgribende fornyelse.
0konomi: Afdelingsbestyrelsen har indhentet tilbud pa renovering pa 250.000 kr.
som kan afsrettes i afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan for 2020 og det far
dermed ikke yderligere 0konomiske konsekvenser for afdelingen.
Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen
Forslaget blev vedtaget.
For: 68
lmod: O
Undlader at stemme: 14

7. Valg til afdelingsbestyrelsen



Mette Roikjer

25/9 - 2018 


