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TIL BEBOERNE 

I AFDELING 33 

 

 

    København, den 9. maj 2012 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde, tirsdag den 10. april 2012 kl. 18.00 

i Tagensbo Kirke, Landsdommervej 35, 3. sal, 2400 NV 
 
 

Velkomst 
Formanden bød de fremmødte beboere velkommen på bestyrelsens vegne. Der blev også budt 
velkommen til AAB’s formand, Bent Haupt Jensen og administrerende direktør, Christian Høgs-
bro. 

1) Valg af dirigent 
Kjeld Brix blev valgt som dirigent. 
 
Dirigenten konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne og konsta-
terede, at der ikke var nogen indsigelser til dagsordenen. 
 
Der var fremmødt 58 beboere = 116 stemmer. 
 
Dirigenten læste mødets dagsorden op for forsamlingen. 

2) Valg af referent 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at mødet blev optaget på bånd. AAB’s administration 
skriver referat på baggrund af båndoptagelsen. 

3) Valg af stemmeudvalg 
To beboere blev valgt til stemmeudvalg. 

4) Bestyrelsens beretning 
Formanden henviste til den omdelte skriftlige beretning og supplerede i øvrigt med følgen-
de: 
 
- Varme i blok 9: Der er igangsat arbejde for at få udbedret fejl.  
 
- Indkomne forslag til afdelingsmødet: Bestyrelsen havde modtaget en del forslag og emner 
til afdelingsmødet. Det har været vanskeligt for bestyrelsen at vurdere, hvad der var indle-
veret som forslag til beslutning, og hvad der var ment som emner, der ønskes drøftet på af-
delingsmødet. Det fremgik ikke tydeligt af det indleverede materiale. Derfor havde bestyrel-
sen besluttet at udsende alt materiale som forslag. Bestyrelsen henstiller til, at beboerne  
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fremover præciserer, om det indleverede materiale er forslag til beslutning eller emner til 
drøftelse under beretningen. 
 
- Kommunale anvisninger af boliger: Bestyrelsen ønsker at få mere klarhed over betingel-
serne for den kommunale anvisning af boliger. Bestyrelsen ønsker fremadrettet at under-
søge, hvordan afdelingen kan få en mere ressourcestærk sammensætning af beboere. 
 
Herefter kommenterede forsamlingen beretningen. Blandt andet: 
- Spørgsmål om smal hoveddør i nr. 25. Det undersøges om den er smallere end øvrige. 
  
- Dør til kælder i blok 9 der åbner indad og kælderdøre, der er svære at åbne. Bestyrelsen 
svarede, at der er arbejde i gang med at udskifte samtlige døre. Processen i forhold til en-
treprenør kan forbedres. 
 
- Diverse brud på husordenen, som bør påtales over for de pågældende beboere, herunder 
ulovlig opsætning af parabol; haver der ikke passes efter reglerne; altaner, der ikke bliver 
ryddet efter reglerne. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at AAB’s administration har flere 
husordenssager til behandling i beboerklagenævnet på afdelingens vegne. Beboerne op-
fordres til løbende at orientere bestyrelsen om brud på husordenen, så det kan påtales over 
for de pågældende beboere. 
 
- Problem med løsgående katte. 
 
- Problem med for lang dørtelefonledning ved nye døre. 
 
- Brug af selskabslokalet – hvordan kan både klubber og øvrige beboere tilgodeses. 

Afstemning om bestyrelsens beretning: 
Stemmer for: 56 (=112) 
Stemmer imod: 0 
Stemmer hverken for eller imod: 2 (=4) 
 
Beretningen blev godkendt. 

5) Godkendelse af regnskab 2011 
Christian Høgsbro, administrationen, fremlagde regnskab for 2011. 
 
Afstemning om regnskabet: 
Stemmer for: 54 (=108) 
Stemmer imod: 0 
Stemmer hverken for eller imod: 4(=8) 
 
Regnskabet blev godkendt. 

6) Indkomne forslag 

a. Parkering 
Forslaget blev trukket. 
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b. Trapper og køkkener 
Forslagsstiller var ikke til stede. Forsamlingen betragtede det indsendte som en kom-
mentar og ikke forslag. Det blev derfor ikke sat til afstemning. 

c. Grill på altan 
Ændringsforslag stillet på mødet af dirigenten: ”Kun gasgrill må benyttes på altaner”. 
 
Afstemning om ændringsforslag: Tilladelse til at benytte gasgrill på altaner: 
Stemmer for: 7 (=14) 
Stemmer imod: 51 (=102) 
 
Forslaget blev ikke vedtaget. 

d. Renovering af boliger 
Det indsendte blev ikke betragtet som et forslag. Det blev derfor ikke sat til afstemning. 
Det går til bestyrelsen til gennemlæsning. 

e. Kollektiv råderet 
Det indsendte blev ikke betragtet som et forslag. Det blev derfor ikke sat til afstemning. 
Det går til bestyrelsen til gennemlæsning. 

f. Renovering af lejligheder som bliver ledige 
Det indsendte blev ikke betragtet som et forslag. Det blev derfor ikke sat til afstemning. 
Det går til bestyrelsen til gennemlæsning. 

g. Medlemssystemet 
Christian Høgsbro svarede på de to spørgsmål i det indsendte materiale. 
Det indsendte blev ikke betragtet som et forslag. Det blev derfor ikke sat til afstemning. 

h. Beboerrabatter 
Der arbejdes allerede på at skaffe beboerrabatter. 
Det indsendte blev ikke betragtet som et forslag. Det blev derfor ikke sat til afstemning. 

i. AAB administrationen 
Der var indsendt forslag om resolution underskrevet af 32 beboere. 
 
Christian Høgsbro redegjorde for hvem, der var konfliktens parter og for baggrunden for 
suspension af den tidligere bestyrelse. 
 
Forslaget blev trukket, idet det blev vurderet, at spørgsmålene i resolutionen var blevet 
behandlet og besvaret. 

7) Valg til afdelingsbestyrelsen 

a. Valg af kasserer 
Lene Caroc genvalgt med applaus. 

b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
Annika Leth-Olsen genvalgt med applaus. 
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c. Valg af 1 suppleant 
Inge Lise valgt som suppleant. 

8) Eventuelt 
- En beboer ytrede ønske om, at afdelingskontoret får åbningstid om morgenen. 
- En beboer påpegede problem med parkeringsbøder og manglende parkeringspladser. 
- Spørgsmål om udsugningsanlæg blev besvaret af ejendomsinspektøren. 
- En nyindflyttet beboer påpegede mangler i indflytningsmateriale til nye beboere. 
 

Afslutning 
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af mødet. Formanden takkede endvidere Bent 
Haupt Jensen og Christian Høgsbro for at stille sig til rådighed på afdelingsmødet. 

 

Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 
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