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Referat af ordinært afdelingsmøde om budget  
Avedøre Boligselskab, afdeling Store Hus den 23. september 2015  

i aulaen, Enghøj-huset 

 

 

Antal deltagere og antal stemmer repræsenteret ved mødets begyndelse: 24 

stemmeberettigede lejemål repræsenterende 48 stemmer.  

 

Deltagere uden stemmeret: Ejendomsleder Ali Laroub, konsulent Trine Djurø fra 

ejendomskontoret og referent Morten Madsen 

 
 

1. Velkomst ved formanden 
 Formand Steen Jørgensen bød alle velkommen.  

 

2. Valg af dirigent 
Viggo Jensen blev valgt. Dirigenten takkede for valget og indledte med at 

konstatere, at mødet var lovligt indvarslet, og at materialer var udsendt rettidigt i 

henhold til vedtægterne. Viggo forudså at det ville blive et stille og roligt møde. 
 

3. Valg af referent 
 Morten Madsen blev valgt. 

 

4. Valg af stemmetællere 
Henrik 4431 og Ove 2537 blev valgt. 
 

5. Godkendelse af forretningsorden 
Dirigenten konstaterede at forretningsordenen måtte anses som godkendt, da der 

ikke var indkommet forslag til ændringer. 
 

6. Jubilæumsudvalg 
Steen forklarede, at efter at afdeling Syd har haft 40 års jubilæum i juli står 

afdeling Store Hus for tur med jubilæum i 2017. Bestyrelsen efterlyser i den 

forbindelse hjælp fra beboerne med både idéer og håndkraft. Julearrangementet 

er jo traditionelt det eneste sociale arrangement i afdelingen, der kan trække 

mennesker af huse, men Steen håber, at jubilæet kan blive en undtagelse fra 

dette, og at vi kan få sat afdelingen på danmarkskortet. Steen forestillede sig en 

debat om idéer i dag og så et mere specifikt beboermøde senere. 

 

Ove mente at det var oplagt at historiegruppen bidrager med noget, men foreslog 



 2 

også 100 meter chokoladebord, åbne mesterskaber i krolf og lys på huset og ”40 

år” som lysreklame. 

 

Malene 2519 foreslog flagbannere 

 

Torbjørn 524 syntes, at man burde engagere noget folkeligt musik fx På Slaget 

12 eller et symfoniorkester. 

 

På spørgsmål fra Henrik om hvilken årstid jubilæet ville blive afholdt, oplyste 

Steen, at det ville være juni og dermed sommer. 

 

Viggo opfordrede til samarbejde med fritidsbutikken. Historiegruppen vil holde 

en fotoudstilling og der bør være noget underholdning for børn fx ponyridning. 

 

Finn 4239 syntes, at man skulle tage udgangspunkt i at man kan se så langt fra 

taget. Måske en konkurrence om at se landemærker rundt omkring. 

 

Steen var enig i at det er oplagt, at udsigten er en kæmpe attraktion – så der skal 

ske noget på taget, evt. også med fokus på energi og solprojektet. 

 

Efter en lille diskussion om formen for udvalg eller arbejdsgruppe, meldte Ove, 

Malene, NN 4439, Birgit, Torbjørn og Viggo sig til at deltage i arbejdet. 

Bestyrelsen ville skrive et kommissorium og indkalde gruppen. 

 

7. Indkomne forslag 
 
A. Opstramning af håndhævelse af husorden. 

 Mogens 2238, der havde fremsat et skriftligt forslag, henviste til dette og 

forklarede at han ønskede forsamlingens stillingtagen til om man ønsker en 

opstramning af håndhævelsen eller ikke. Hvorledes opstramningen i givet fald 

skal føres ud i livet havde han ikke taget stilling til.  

 

Charlotte 217 var mødt op alene pga. det foreliggende forslag, og syntes at det 

var super ærgerligt, hvis beboerne skulle agere politi og pege fingre af hinanden 

i øget omfang. Hvis der er noget som generer én fx cykler på svalegangen, bør 

man tage høflig og direkte kontakt med den pågældende, så løser tingene sig jo 

som regel. Det gør det ikke med ”nul tolerance”. 

 

Ove 2537 gjorde opmærksom på at der ikke må stå cykler for brandvæsenet. 

 



 3 

Jens 2543 mente, at ejendomskontoret generelt er gode til at håndhæve 

husordenen. 

 

 Steen var enig i at beboerne ikke skal spille politi, men pointerede, at han mente 

at forslaget var så løst og ukonkret, at det var svært at stemme for eller imod – 

ingen kan vel være uenig i at husordenen bør overholdes. 

 

 Malene var enig med Charlotte, men foretrak mere at se forslaget som en 

opsang. 

 

Ove og Torbjørn spurgte, hvem der skulle stramme hvad op? 

 

Ali kunne ikke se hvordan ejendomskontoret kan gøre tingene meget anderledes 

end de bliver gjort. 

 

Dirigenten stillede forslaget til afstemning. Resultatet var: 

 

2 stemmer for 

 

8 stemmer imod 

 

38 stemmer hverken for eller imod 

 

Dirigenten konkluderede at forslaget var nedstemt. 

 

B. Videoovervågning på parkeringspladsen 

C Belysning ved søen på østsiden 
 

Steen bad om at måtte forelægge de 2 forslag fra bestyrelsen samlet. 

Sammenhængen mellem de 2 forslag er, at de finansieres af overskuddet fra 

sidste år, der fremkom ved at der i en periode var ubesatte stillinger på 

ejendomskontoret, og at afdelingen havde en uforudset renteindtægt. Forslagene 

får derfor ingen indvirkning på huslejefastsættelsen.  

Det første forslag indebærer, at der etableres videoovervågning på 

parkeringspladsen. Baggrunden er, at der er etableret videoovervågning på den 

anden side af huset – Bytorvet og Centerstriben, mens der er behov for 

yderligere tiltag på parkeringspladsen pga. tyverier af nummerplader og diverse 

hærværk. 

Det andet forslag går på at renovere belysningen ved søen på østsiden ved 

parkeringspladsen. Det eksisterende lysanlæg fremstår fuldstændig nedslidt og 

teknisk forældet og virker i dag kun delvis. 
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Begge forslag vil kunne gennemføres for samlet 900.000 kr., uden at dette går 

fra driften. Bestyrelsen indstiller begge forslag til forsamlingens godkendelse. 

 

Dirigenten stillede forslag B til afstemning. Resultatet var: 

 

42 stemmer for 

 

0 stemmer imod 

 

6 stemmer hverken for eller imod 

 

Dirigenten konkluderede at forslaget var vedtaget. 

 

 Dirigenten stillede forslag C til afstemning. Resultatet var: 

 

46 stemmer for 

 

0 stemmer imod 

 

2 stemmer hverken for eller imod 

 

Dirigenten konkluderede at forslaget var vedtaget. 

 

 
 

8. Behandling og godkendelse af budget 
Steen indledte med at bekendtgøre, at man med budgettet for 2016 lægger op til 

en minimal huslejenedsættelse. Det foreliggende buget er således udtryk for 

hvad man regner med, at den reelle drift vil koste, men man skal huske at der er 

store udgifter i pipelinen med renoveringer af rør og faldstammer. Derfor skal 

man måske privat lægge lidt til side i stedet for at bruge den umiddelbare 

besparelse, som kun er udtryk for, at Ali har været god til at holde hus med 

udgifterne. 

 

Ali gennemgik det rundsendte sammendrag af budgettet.  

 

Der bliver besparelser på konto 107 og 108 Vandafgift og renovation, som ikke 

fremover omfatter haveaffald. 

 

Rengøringen konto 114 bliver dyrere, da vi må skifte selskab, mens vi sparer på 

snerydningen, som overgår til afsnitsforeningen. 
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Istandsættelse ved fraflytning konto 117 har været stabil i mange år. 

 

Vaskeriet konto 118 skal bare løbe rundt. Fællesudgifterne på kontoen omfatter 

udover ejendomsskat og forsikring snerydning og drift af byparken, som deles i 

forholdet 40/60 med afdeling Nord. 

 

Steen pointerede, at bestyrelsens arbejde er ulønnet, men at man holder en 

julefrokost sammen med ejendomskontorets personale – konto 119. 

 

Henlæggelser efter konto 120 -123 er sat til det samme som for 2015. 

 

Der er skabt en lille indtægt på 45.000 kr. ved at leje bestyrelseslokalet ud -  

konto 201. 

 

Der kalkuleres med en renteindtægt på nær 500.000 kr. jf de seneste års gode 

erfaringer. 

 

Bundlinjen er at der er 243.000 kr., der kan bruges til nedsættelse af huslejen. 

 

Der var ingen som bad om ordet på dirigentens opfordring til at stille spørgsmål. 

 

Dirigenten stillede budgettet til afstemning. Resultatet var: 

 

46 stemmer for 

 

0 stemmer imod 

 

2 stemmer hverken for eller imod 

 

Dirigenten konkluderede at budgettet var vedtaget. 
 

9. Evt. 
Henrik 4431 spurgte, hvilken strategi ejendomskontoret anbefaler angående 

vedligeholdelse af gulve – bl.a. nu hvor der skal forestår flere andre omfattende 

vedligeholdsprojekter.  

 

Ali svarede, at det altid er en god idé, at få slebet og lakeret i god tid inden der 

er for stort slid, da det er vanskeligt at rette op efterfølgende. 

 

Mogens spurgte hvornår arbejdet med nye faldstammer går i gang. 
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Steen svarede, at der formentlig bliver indkaldt til et møde i februar/marts. 

Helhedsplanen behandles i Landsbyggefonden i 2019. 

 

Steen fortalte, at det er med stor beklagelse at afdelingen må tage afsked med 

Ali, som har fået nyt arbejde pr. 1. november. Bestyrelsen er meget ked af at 

måtte sige farvel til Ali, som virkelig har fået styr på den rodebutik, 

ejendomskontoret var førhen. Der vil blive holdt en reception, hvor man kan 

komme og sige farvel.  

 

Forsamlingen gav Ali en stående ovation. 

 

Ali sagde, at han kun havde gode øjeblikke at se tilbage på og at han havde 

været glad for samarbejdet med både beboere og bestyrelse. Han havde blot 

behov for at der skulle ske noget nyt – og det skulle der nu i et tilsvarende job i 

en afdeling i Greve. 

 

Finn 4534 annoncerede, at der vil være en lille indvielsesreception af 

cykelværkstedet den 13. oktober kl. 15-18.   

 

Viggo konstaterede, at der ikke var flere som ønskede ordet og takkede for god 

ro og orden og gav ordet til formanden. 

 

Steen takkede dirigenten for god ledelse af mødet og takkede forsamlingen for 

fremmødet.  

  
  
 Dato: 

      01-10-2015 
       Godkendt uden bemærkninger 

       Via email        

 Dirigent Viggo Jensen   Referent Morten Madsen 


