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Referat AB-møde onsdag den 5. februar 2014 

 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Jørgen Bendix, Per Pedersen, Mogens Juliussen, Per 
Møller Sørensen, Celal Kurmus, Bo Grønbech samt Jan Poulsen.  
Afbud fra Joan Henriksen. 
 
 
1. Velkomst, valg af mødeleder  
 
Bitten bød velkommen og Jørgen Bendix blev udpeget til mødeleder.  
 
2. Godkendelse af dagsorden  
 
Godkendt.  
 
3. Orientering om badeværelsesrenoveringen 
 
Rasmus Graakjær fra Vilhelm Lauritzen og Ole Høier Madsen fra Holmsgaard orienterede om tingenes 
tilstand. 
 
4. Nyt til og fra ejendomslederen 
 
Jan og KAB’s medarbejder er i fuld gang med at afslutte 2013-regnskabet. 
 
Der er nu aftalt en fast møderække i ’tryghedsgruppen’, samarbejde med myndigheder, politi, + de 3 
ejendomsledere. 
 
Vand og varmemålere. Arbejdet er i gang og fortsætter med afklaring / opmåling m.v. 
Input til varmetabsberegning under udarbejdelse. 
 
Jan orienterer om lovkrav om etablering af nødudgange pr. 15. meter i vores krybekældre. Det kan 
blive en bekostelig affære for os. 
 
5. Nyt til og fra formanden 
 
Bitten orienterer om det afholdte organisationsbestyrelsesmøde med bl.a. borgmesteren den 23. 
januar og om det kommende organisationsbestyrelsesmøde med bl.a. borgmesteren og 
politidirektøren den 20. februar. 
 
Bitten fortæller om det kommende fastelavnsprogram den 2. marts og at Blytækkerporten 56 er klar til 
at blive taget i brug i forbindelse med byggesagen. 

Huset på Avedøre Tværvej 93, vurderes i så dårlig stand at istandsættelsesudgifterne langt overstiger 
hvad huset ville være værd. Således vil det være en væsentlig omkostning som ikke vil være rentabel 
for afdelingen. 
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Det besluttes enstemmigt, at huset rives ned. Sagen er ligeledes behandlet i organisationsbestyrelsen 
som besluttede at yde tilskud hertil via dispositionsfonden. 

 
6. Vandregnskab 
 
Jan orienterer om en sag, behandlet ved beboerklagenævnet i Roskilde. 
 
I en konkret afgørelse i beboerklagenævnet i Roskilde kommune, hvor et 
vandregnskab er blevet kendt ugyldigt grundet fordelingen af ”ikke 
målbart vandforbrug” i fordelingsregnskabet, har klageren fået medhold i, 
at der ikke skal ske efterbetaling af udgifter til vandforbrug. 
 
Årsagen er, at der stilles meget specifikke krav til dokumentationen af, 
hvorledes dette forbrug er opstået. Dette formkrav kan være meget 
vanskeligt at opfylde, og konsekvensen, når et regnskab kendes ugyldigt 
er, at boligselskabet/afdelingen fortaber retten til at inddrive efterbetalinger 
– også selvom disse skyldes et regulært merforbrug på det målte 
vandforbrug. Disse efterbetalinger havner derfor kollektivt i bebyggelsen. 
 
KAB anbefaler derfor, at alle regnskaber fremadrettet i afdelingen kun afregner  
målt forbrug i fordelingsregnskabet. Det ikke målte forbrug 
optages i driftsregnskabet, som en udgift. Når disse udgifter medtages i 
afdelingens driftsudgifter, så fordeles det efter samme principper som alle 
andre driftsudgifter i afdelingen, og afdelingen eliminerer risikoen for at 
få underkendt fordelingsregnskabet. 

 

Ovenstående er en del af dagsordnen på det kommende organisationsmøde i maj måned. 
 
7. Nyt til og fra udvalg 
 
Intet at berette. 
 
8. Aktionsliste 
 
Aktionslisten blev gennemgået og revideret. 
 
9. Evt, 
 
Bitten opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at besøge prøveopgangen i Bymuren 22. 
 
Jørgen spørger hvorfor skurene er blevet renoveret om vinteren. Jan fortæller, at der har været 
forskellige årsager til, at projektet blev forsinket. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.45. 


