
 
 
 

Referat fra ordinært afdelingsmøde 
i Avedøre Stationsby Nord 

mandag den 20. september 2010 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 for afdelingsmødet. 
6. Godkendelse af dagsorden. 
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2011 ved 

afdelingsbestyrelsesmedlem Bo Grønbech. 
8. Indkomne forslag. 
9. Suppleantvalg. 
10. Eventuelt. 

 
 
1. Velkomst. 
 
Bitten bød velkommen. 
 
 
2. Valg af dirigent. 
 
Stig Erichsen blev valgt til dirigent og konstaterede afdelingsmødet for lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtigt. 
 
 
3. Valg af referent. 
 
Merete Mader blev valgt til referent. 
 
 
4. Valg af stemmeudvalg. 
 
Frank Sørensen og Lise Hem-Hansen blev valgt til stemmeudvalget. 
 
 
 

 



5. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 
 
Forretningsordenen blev godkendt. 
En beboer bemærkede, at forslag til mødet skulle afleveres søndag kl. 12, hvilket han mente ikke 
var nødvendigt, da ingen er på arbejde på det tidspunkt. 
Ejendomskontoret har taget det til efterretning. 
 
 
6. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
En beboer mente, at flere af forslagene havde økonomisk betydning. Derfor bør forslagene 
behandles før budgettet vedtages. 
Afdelingsmødet besluttede at bytte om på punkt 7 og 8. 
 
 
7. Indkomne forslag 
 
Forslag 1: 
Forslagsstilleren begrundede forslaget, idet han undrede sig over, at ejendomskontoret ikke skulle 
kunne yde den service, da det kan lade sig gøre i andre lignende afdelinger og det er 
ejendomskontorets opgave at servicere beboerne. Han sagde, at han flere gange har kontaktet 
ejendomskontoret, uden at der sker noget som helst. 
 
Formanden sagde, at man altid kan få en aftale på kontoret uden for åbningstiden og at hun var 
bekendt med at forslagsstilleren flere gange havde benyttet sig af dette tilbud. 
 
En beboer fremlagde et ændringsforslag: Afdelingsmødet skal ikke blande sig i ejendomskontorets 
åbningstider og arbejdstider, da vi ellers altid kan diskutere disse, alt efter om vi er A eller B 
mennesker. 
 
Afstemning: Der var overvejende flertal for ændringsforslaget.  

 
 
Forslag 2: 
Forslagsstilleren begrundede forslaget med, at formanden tidligere havde lovet at der kom en 
hjemmeside. Han mente, at bestyrelsen sagtens kunne få tid til opgaverne. Han nævnte, at et 
bestyrelsesmedlem ikke havde deltaget i bestyrelsesmøderne siden han blev valgt ved 
afdelingsmødet i maj. Dernæst mente forslagsstilleren, at der var et andet bestyrelsesmedlem som 
havde alt for mange aktiviteter til andre sider end denne bestyrelse. Han sagde, at medlemmerne i 
afdelingen burde vælge nogle bestyrelsesmedlemmer, som ville være mere aktive for afdelingen 
her, så de kunne få tid til at bestyre en hjemmeside. 
 
Afstemning: Der var overvejende flertal imod forslaget. 

 
 
 
 



Forslag 3: 
Forslagsstilleren trak forslaget, da der i forvejen er rygeforbud på Avedøre Tværvej 3, man 
appellerede til at forbuddet bliver respekteret. 
 
 
Forslag 4: 
Forslagsstilleren begrundede forslaget med, at der i nogle gårde ikke var legeredskaber. Han mente, 
at gårdene ikke selv kan beslutte om de vil udskifte forældede redskaber eller ej. 
 
Formanden svarede, at der aldrig er nedlagt en legeplads som var forsvarlig. Gamle og defekte 
legeredskaber fjernes og derefter sås græs. Hun ønsker ikke at tvinge gårdene til at etablere 
legepladser. Vi har 39 gårde, og i 33 er der legeredskaber. 2 er parkeringspladser og 4 gårde er døde 
uden kontaktpersoner. 
 
Afstemning: Der var overvejende modstand mod forslaget. 

 
Forslag 5: 
Forslagsstilleren begrundede forslaget med, at nogle gange er der fejl i referaterne og ønsker derfor 
det hele optaget, så der ikke er tvivl om hvem som siger hvad. MSU kan også have glæde af at få 
møderne optaget. 
 
Flere beboere bemærkede, at det er meget tidskrævende at gennemlytte optagelserne. Dernæst kan 
man ikke regne med at alt er med. 
 
Der var en længere debat i salen om hvor omfattende referaterne bør være. 
 
Afstemning: Der var overvejende modstand mod forslaget. 

 
Forslag 6: 
Forslagsstilleren begrundede forslaget med, at der er en del forebyggelse i overvågningen og det er 
dyrt når der er maling eller fiskeaffald i de store containere. 
 
Et bestyrelsesmedlem forklarede, at det er meget tidskrævende at finde ud af hvem personerne er 
som smider affaldet i containerne og nogle gange viser det sig at være beboere, som har ret til at 
smide affald i containerne. Det er også dyrt i etablering. 
 
En beboer foreslog, at der sættes en lås på containerne. 
 
Et bestyrelsesmedlem orienterede om, at vi er i gang med at forhandle med kommunen om andre 
løsninger, og at vi ikke kan anbefale at bruge penge på overvågning nu. 
 
Forslagsstilleren kom med et ændringsforslag: ”Beboermødet pålægger afdelingsbestyrelsen, at 
undersøge udgifterne ved etablering af videoovervågning af storskraldcontainerne. 
 
Afstemning: Der var overvejende flertal for ændringsforslaget. 

 
 
 



8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2011 ved afdelingsbestyrelsesmedlem Bo Grønbech.  
 

Bo fremlagde budgettet. 
 
Som udgangspunkt for drøftelsen af budget 2011, blev der på mødet udleveret, hhv. en 
likviditetsoversigt samt et skema som bl.a. viste den årlige inflation og den årlige huslejestigning.  
Begge dele blev gennemgået sammen med budget 2011. 
 
Budgettet udviser en huslejestigning på 4,67 % for familieboligerne. Hybler og særboliger stiger 
ikke. 
 
De væsentligste ændringer i forhold til sidste års budget er: 
 
114.000 kr. større udgifter til nettokapitaludgifter (lån) 
68.000 kr. større udgifter til ejendomsskatter. 
79.000 kr. større udgifter til energiforbrug m.v. 
973.000 kr. større udgifter til bidrag til Avedøre Boligselskab. 
6.000 kr. større udgifter til dispositionsfond m.v. 
680.000 kr. mindre udgifter til renholdelse. 
364.000 større udgifter til vedligeholdelse. 
2.508.000 kr. større udgifter til henlæggelser i alt. 
17.000 kr. større udgifter til Ekstraordinære udgifter i alt. 
329.000 kr. mindre indtægter til almene boliger 
28.000 kr. mindre indtægter til kældre m.v. garager. 
67.000 kr. større indtægt til forbedringer. 
417.000 kr. større indtægter til renter. 
364.000 kr. større indtægter til tilskud fra Avedøre boligselskab. 
214.000 kr. større indtægter til beboer aktiviteter. 
377.000 kr. mindre indtægter til ekstraordinære i alt. 
 
Efter fremlæggelsen var der en længere debat om huslejens størrelse i forhold til andre afdelinger. 
 
En beboer udtrykte: ” Vi bør sætte tæring efter næring.” 
 
En beboer bemærkede, at afdelingen har haft overskud i flere år. 
 
Der var spørgsmål til den nedsatte lejeindtægt på kr. 329.000. Ejendomslederen kunne berette, at 
det skyldes den manglende huslejestigning i hyblerne samt periodisering og en fejl i budget 2010 
tallene. 
 
En beboer bad om en forklaring på hvad Nødvendig merindtægt på 3.mill er? 
Ejendomslederen svarede, at det er huslejestigningen uden hyblerne. 
 
Samme beboer bemærkede en fejl i budgettets procenttal. Det blev i alt 100,53% 
Efter en gennemregning af tallene kunne det konstateres, at tallene i budgettet var korrekte, men der 
var en fejl i procenten. 
 
En beboer bemærkede, at der i budgettet var omtalt butikker og erhvervslejemål - hvor har vi det? 



Der er tale om et standardbudget man udfylder. Det drejer sig om beboerklubberne. 
 
En beboer spurgte, hvorfor der igen søges dispensation for installering af varmemålere, da hun selv 
ville betale for eget varmeforbrug og ikke andres. Dernæst mente hun, at der ville komme store 
besparelser på varmeforbruget. 
 
En anden beboer svarede, at det ikke kunne betale sig. Det er dyrt at etablere og driftsom-
kostningerne ligger højere end de forventede besparelser. 
 
En beboer mente, at huslejestigningen kunne være meget større. Han bemærkede, at vi betaler 
moms af administrationsbidraget, fordi vi køber administration udefra. Han afleverede et 
ændringsforslag: 
 
”Forslag til budget 2011 godkendes, og bestyrelsen pålægges i det kommende år, i samarbejde med 
de øvrige afdelinger i Avedøre boligselskab, at undersøge mulighederne for at udgifterne til egen 
administrationsbidrag kan nedbringes ved oprettelse af egen administrativ enhed for Avedøre 
Boligselskab, evt. i samarbejde med andre relevante boligafdelinger i sognet.” 
 
Afstemning: Der var overvejende flertal for ændringsforslaget. 

 

 

9. Suppleantvalg  
 
Leif Jørgensen, Gørtlerporten 62, blev valgt til suppleant. 
 
 
10. Eventuelt 
 
Formanden orienterede om, at flere beboere havde spurgt til hvad den nye miljømedarbejder lavede 
og hun gav herefter ordet til Inkie Holst. 
 
Miljø- og projektmedarbejder: Der var været afholdt en del møder om forskellige affalds-ordninger 
med Hvidovre kommune, som gør det muligt at tage højde for de problemer, der har været fremme i 
dag. Det skal være let at gøre det rigtigt, og svært at gøre det forkert. I efteråret kommer der 3 
kampagner. Vandsparerkampagne hvor nogle små foldere vil blive omdelt. Budskabet er at der kan 
spares penge på vandet. Inkie opfordrede til at nogle interesserede beboerne kommer og hjælper 
med udarbejdelsen af folderne. I slutningen af oktober er der el-sparer kampagne. Man kan få min 
hjælp til at spare på el. Også her spørges til hjælp fra beboerne. I november er der varme- og 
udluftningskampagne 
 
Hun opfordrede beboerne til at komme med forslag og ideer til andre opgaver. 
 
En beboer roste, at den første folder om affald kom på flere sprog og ønskede at al information kom 
på flere sprog. 
 
En beboer ønskede, at der på deres huslejeopkrævning stå hvad der er tilbage af gæld på køkkenet. 
 
En beboer mente, at de nye hoveddøre er alt for mørke indvendigt. 



 
Ejendomslederen sagde, at det var tilladt at male døren, såfremt det blev gjort håndværksmæssigt 
korrekt. 
 
Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21 10. 
 
Ved afdelingsmødet deltog stemmeberettigede repræsentanter fra 25 lejemål. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Dirigent: Stig Erichsen   Referent: Merete Mader 
 


