
 

 

 

Referat fra ordinært afdelingsmøde 

i Avedøre Stationsby Nord 

mandag den 14. september 2009 kl. 18.30 
i salen under Avedøre Bibliotek 

Hjulmagerporten 1 

  

       Dagsorden: 

 

1. Velkomst 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4. Valg af stemmeudvalg 
5. Godkendelse af forretningsorden 
6. Godkendelse af dagsorden 
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2010 
8. Indkomne forslag 
9. Eventuelt  

 

Mødt var 21 stemmeberettigede beboere. 

 

1. Velkomst. 
 
Formanden bød velkommen.  
 
 
2. Valg af dirigent. 
 
Stig Erichsen blev valgt til dirigent og konstaterede afdelingsmødet for lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtigt. 
 
3. Valg af referent. 
 
Lis Knoblauch blev valgt til referent. 
 
 
4. Valg af stemmeudvalg. 
 
Frank Sørensen og Berit Skøtt Andersen blev valgt til stemmeudvalg. 
 
 
 

 



 

5. Godkendelse af forretningsorden. 
 
Forretningsordenen blev godkendt. 
 
 
6. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2010 
 
Ejendomslederen fremlagde budgettet, som vil give en huslejestigning på 6,53 %. 
Stigningen fremkommer hovedsagelig på grund af prisstigninger udefra. Desuden er der indregnet 
en Miljø- og projektmedarbejder, en ny elev og derudover er der en ubesat stilling på 
Materialegården. 
 
Herudover kommer der en forøgelse på følgende konti: 
 
Konto 115: Alm. vedligeholdelse vil blive omlagt således at de meste vil gå på konto 116. 

Konto 117: Fraflytning. 

Konto 118: Særlige (en forøgelse på kr. 200.000, som vedrører Engvadgaard og Byparken) 

Konto 119: Er forøget med kr. 300.000 til uforudsete udgifter. 

Der er henlæggelser på kr. 13.292.000, hvilket svarer til kr. 161 pr. kvadratmeter. Når vi når år 
2011, vil der mangle kr. 3.399.000. 

Der blev diskuteret frem og tilbage, hvad en miljø- og projektmedarbejders job skulle være, og 
hvilke fordele der ville være, ved at ansætte en sådan.  

 

Budgettet blev vedtaget med 19 stemmer for og 15 stemmer imod. 

 

8. Indkomne forslag. 
 
Fastfrysning af ungdomsboligernes husleje. 
 
Afstemning: Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal. 
 
Kampagne: Vær din egen bedste nabo. 
 
Afstemning forslag: Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal. 
 
 
 
 
 



 

9.  Eventuelt. 
 
Der var en del diskussion omkring knallertkørsel i bebyggelsen og hvad man kan gøre, for at 
komme den til livs.  
Forældregruppen blev opfordret til at træde i karakter omkring dette, men der er ikke mere en 6 
tilbage i gruppen, så det er begrænset, hvad de kan gøre.  
Problemet har været diskuteret i Avedøregruppen og Missiella vil desuden tage det op med 
kommunen. 
 

 

 

Mødet sluttede kl. 21.30 

 

 

 

______________________________________ ____________________________________ 

Dirigent: Stig Erichsen   Referent: Lis Knoblauch 

 


