
 

 

 

 

TIL BEBOERNE 

I AFDELING 33 

 

 

    København, den 1. oktober 2013 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde 

tirsdag den 17. september 2013 kl. 18.00 – 21.15 

i Tagensbo Skole, Hovmestervej 
 
Tilstede: 
I alt 60 beboere – inkl. bestyrelsesmedlemmer. Det svarer til 120 stemmer, da hver husstand 
har to stemmer. 

Fra bestyrelsen: Søren Jensen, Ingelise Pedersen, Helle Andersen, Frank Zaar Lassen og 
Christina Zaar Lassen. 

Fra AAB’s administration: Lars Brevald Neble (AAB-drift), Josefine Setling Kaan (regnskabs-
medarbejder), Torben Lærkesen (regnskabschef), Bjarnì Lamhauge (driftskoordinator) og Met-
te Holck (boligsocial koordinator). 

Øvrige: Repræsentanter fra Rambøll til orientering om el-projekt, fra Seifert om nye opgange 
og køkkener, og fra Caba Tømrer om nye køkkener. 

1. Velkomst 
Formanden bød de fremmødte velkommen til mødet. 

2. Valg af dirigent 
Kjeld Brix (beboer i afdeling 33) blev valgt til dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og gjorde opmærksom på, at mødet 
blev optaget på lydfil. 

3. Valg af referent 
Administrationen udarbejder referat på baggrund af lydfilen.  

4. Præsentation af de ny opgange, køkkener og el-projekt 

•  Repræsentanter fra Rambøll præsenterede el-projekt. 

•  Repræsentanter fra Seifert præsenterede projekt nye opgange. 

•  Repræsentanter fra Seifert og fra entreprenør Caba Tømrer præsenterede projekt nye 
køkkener. 
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5. Godkendelse af budget for 2014 
Budgettet var delt op i tre dele: 

•  Anlægsbudget vedrørende el 
Anlægsbudgettet blev godkendt med 106 stemmer for. 2 stemte imod og 12 undlod at 
stemme. 

•  Anlægsbudget vedrørende renovering af opgange 
Anlægsbudgettet blev godkendt med 110 stemmer for. 4 stemte imod og 6 undlod at 
stemme. 

•  Driftsbudget for 2014 
Josefine Setling Kaan, regnskabsmedarbejder administrationen, fremlagde og svarede 
på spørgsmål om driftsbudgettet. 
 
Driftsbudgettet blev godkendt med 94 stemmer for. 4 stemte imod og 22 undlod at 
stemme. 
 

6. Deltagelse i det boligsociale projekt Puls 
Mette Holck, boligsocial koordinator, orienterede og svarede på spørgsmål om den boligso-
ciale helhedsplan. 
 
Afdelingsmødet vedtog af deltage i den boligsociale helhedsplan. 60 stemte for. Ingen 
stemte imod og 6 undlod at stemme. (Det lavere stemmetal skyldes, at flere beboere var 
gået i pausen efter godkendelse af budget for 2014). 

7. Indkomne forslag 
 
a) Rengøring af tørrerum og gange ved loftsrum: 
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for. 
 
b) Højtryksspuling af kældergange og evt. trappeopgange 
Forslagsstiller var ikke til stede, og forslaget blev derfor ikke sat til afstemning.  
 
c) Tre forslag, som blev behandlet under ét: 1) Højere procent for udsat termisk beliggen-
hed, 2) ventilationsanlæg på tag, og 3) isolering i loft og kældre. Forslaget blev sat til af-
stemning under ét: Der var 46 stemmer imod, 6 for og 10 undlod at stemme. Forslaget blev 
derfor ikke vedtaget. 
 
Bestyrelsen og AAB’s administration vil dog arbejde videre med de tre forslag med henblik 
på en helhedsløsning frem til næste afdelingsmøde. Der vil i første omgang blive tale om en 
forundersøgelse, idet der ifølge driftskoordinatoren er afsat midler til en sådan i driftsbud-
gettet fra tidligere år. 

8. Eventuelt 
Der var ikke noget til referat fra dette punkt. 
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1. oktober 2013 
Referent: 
Ghita Hjarne 
 
Godkendt af Søren Jensen, afdelingsformand og Kjeld Brix, dirigent på mødet. 
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