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Referat af 

 

Ordinært afdelingsmøde 

Torsdag den 14. januar 2016 kl. 19.00 

I Fælleshuset, Vesterby Torv 3, 2. sal 

 

På mødet var 57 lejemål repræsenteret. 

Fra bestyrelsen deltog Jan Schönemann-Paul, Helle Christensen, Dennis Jen-

sen, Henrik Olsson, Lars Andresen og Pia Lykke Bagge, suppleant. 

Fra DAB deltog Rikke Stisager og Charlotte G. Pettersson. 

Formand Jan Schönemann-Paul bød velkommen til mødet. 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Jan Schönemann-Paul foreslog Rikke Stisager som dirigent og Charlotte 

G. Pettersson som referent, hvilket forsamlingen tiltrådte. 

 

Rikke Stisager konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet i henhold til 

vedtægerne og dermed beslutningsdygtigt. 

 

Til stemmeudvalg blev Michael Hvidt, Kuno og Kim valgt samt Rikke Sti-

sager som formand. 

 

2. Fremlæggelse af beretning for perioden 

Beretningen er vedlagt skriftligt. 

Jan Schönemann-Paul supplerede den skriftlige beretning med, at i for-

bindelse med rørprojektet og individuel afregning af vand, kan boligstøt-

ten for den enkelte lejer være blevet mindre, da der ikke gives boligstøtte 

til forbrug. Om der kan gives tilskud til vand via kommune vides ikke.  

[Referenten kan efterfølgende tilføje, at Udbetaling Danmark har oplyst: 

Der kan opnås tillæg i beregningen for støtte, hvis udgiften til vand er ud-

over huslejen. Med andre ord, kan der opnås boligstøtte til vandudgiften i 
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form af en regulering af boligstøtten, ikke i form af et tillæg. Dette vil ske 

automatisk]. 

 

Herudover har afdelingens inspektør taget kontakt til Ideal Combi vedr. 

vinduerne, og deres tilbagemelding afventes. 

 

Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering 

Rikke Stisager fremlagde regnskabet, som viser et overskud på kr. 

727.460, som er overført til resultatkontoen, som herefter udgør kr. 

1.192.310. Overskuddet skyldes primært besparelser på kapitaludgifter, 

almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter. 

 

Der var en forespørgsel fra en beboer, om ikke det var muligt, at få orien-

tering om regnskabet skriftligt inden afholdelsen af afdelingsmødet.  

Jan Schönemann-Paul vil tage det med videre, så det eventuelt kommer 

på hjemmesiden inden næste års afdelingsmøde. 

 

Forsamlingen tog orienteringen til efterretning. 

 

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 2016-17 

Rikke Stisager gennemgik budgettet, som viser en huslejestigning 0%. 

For ungdomsboligerne en stigning på 0,11%, som ikke varsles, men ind-

arbejdes i budgettet. Antennebidraget falder med 6 kr. pr. 1. juni 2016 

svarende til kr. 130,00 pr. måned for grundpakken. 

 

Jan Schönemann-Paul oplyste, at der i budgettet er budgetlagt kr. 50.000 

til festligholdelse af Vesterbys 25 års jubilæum, som formentlig bliver af-

holdt i slutningen af august 2017. 

 

Forsamlingen godkendte enstemmigt budgettet for 2016-2017. Der var 

en, som undlod at stemme. 

 

Forsamlingen godkendte ligeledes antennebudgettet. 

 

5. Indkomne forslag 

Der er modtaget 5 indkomne forslag, som er vedlagt som bilag: 

Forslag 1: Udskiftning af eternit på skure i tæt-lav 

Bjarne Grønbech Holm redegjorde for forslaget. 

Jan Schönemann-Paul
Maskinskrevet tekst
Det er rettelig i 2016 jubilæet er (Jan S.P.)
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Jan Schönemann-Paul oplyste, at en udskiftning af eternitplader på skure 

i tæt-lav uden skråpinde vil koste ca. 1,5 mio kr. inkl. moms. Udskiftning 

af karnapper vil koste ca. 365.000 kr. inkl. moms, hvilket giver en samlet 

udgift på ca. 2 mio kr. inkl. moms. Det svarer til ca. 1% i huslejestigning 

ved lån af egne midler over 10 år. 

 

Forsamlingen drøftede forslaget, som herefter blev sendt til afstemning 

ved håndsoprækning. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag 2: Vedligeholdelse af plader mellem altaner 

Inger Løgstrup Jensen redegjorde for forslaget. 

Jan Schönemann-Paul oplyste, at prisen til vedligeholdelse af de eksiste-

rende plader er ca. 45.000 kr. inkl. moms, og at det kan tages inde for 

driftsbudgettet. Forslaget blev derfor ikke sendt til afstemning. 

 

Forslag 3: Opsætning af orangeri i haver 

Helle Christensen redegjorde for forslaget. 

Jan Schönemann-Paul oplyste, at nogle af haverne ikke er egnet, men 

lagde op til, at hvis forslaget blev vedtaget, så kunne bestyrelsen efter-

følgende lave et regelsæt for opsætningen, og at forslaget efterfølgende 

ville gælde for alle lejere med have. Udgiften til opsætning- og vedlige-

holdelse af et orangeri påhviler den enkelte lejer. 

 

Forsamlingen drøftede forslaget, som herefter blev sendt til afstemning 

ved håndsoprækning. 

 

Forslaget blev vedtaget, og det skrives ind i afdelingens ordensreglement. 

 

Forslag 4: Ændring af tekst i ordensreglement 

Jan Schönemann-Paul redegjorde for bestyrelsens forslag. Brug af grill 

skal være til mindst mulig gene for ens naboer. Brug af åben ild og bålfa-

de i haverne er ikke tilladt. Det er tilladt at grille på fællesarealer, men 

der skal selvfølgelig tages hensyn til naboerne. 

 

Forsamlingen drøftede forslaget, som herefter blev sendt til afstemning 

ved håndsoprækning. 

 

Forslaget blev vedtaget. 
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Forslag 5: Hundehold 

Henrik Olsson redegjorde for forslaget. 

 

Jan Schönemann-Paul oplyste, at hvis forslaget bliver vedtaget, så vil af-

delingsbestyrelsen lave et regelsæt for hundehold. Det vil ikke være til-

ladt at holde muskelhunde/kamphunde. 

 

Dirigent Rikke Stisager foreslog, at forsamlingen startede med at tage 

stilling til, om forslaget om hund skal sendes til urafstemning blandt alle 

beboerne.  

Urafstemningen blev sat til skriftlig afstemning og stemmerne fordelte sig 

som følger: 

 

68 for urafstemning 

39 imod urafstemning 

1 blank stemme 

4 ugyldige stemmer 

112 stemmer i alt 

 

Det blev vedtaget, at forslaget om hund sendes til urafstemning blandt al-

le beboere, uanset afstemningens udfald på selve afdelingsmødet. 

 

Ved afstemningen på selve afdelingsmødet om dispensation til hund for-

delte stemmerne sig således: 

 

47 Ja stemmer 

54 Nej stemmer 

5 Ugyldig stemmer 

106 stemmer i alt 

 

Afdelingsmødet har stemt nej til hund, men forslaget om at holde hund 

sendes til urafstemning blandt samtlige beboere. 

 

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 

Jan Schönemann-Paul, formand 

Helle Christensen, næstformand 

Dennis Verner Jensen 
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Henrik Olsson 

Lars Aage Andresen 

Følgende medlemmer er på valg: 

Jan Schönemann-Paul, Dennis Verner Jensen, Helle Christensen og Lars Aage An-

dresen. 

Der skal vælges 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år og 1 medlem for 1 

år. 

Der var 6 personer, som ønskede at opstille til de 4 ledige bestyrelsespo-

ster.  

Stemmerne fordelte sig som følger: 

Jan Schönemann-Paul 79 stemmer 

Lars Aage Andresen 73 stemmer 

Helle Christensen 63 stemmer 

Dennis Verner Jensen 61 stemmer 

Pia Lykke Bagge 33 stemmer 

Karin Ekman 15 stemmer 

 

Følgende 4 personer blev valgt til bestyrelsen: 

Jan Schönemann-Paul, Dennis Verner Jensen, Helle Christensen og Lars 

Aage Andresen. 

Forsamlingen godkendte, at bestyrelsen selv vælger hvilket medlem, som 

kun er valgt for 1 år og at de opstillede, som fik færrest stemmer, blev 

suppleanter. 

Referentens tilføjelse: 

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde har bestyrelsen 

konstituerede sig som følgende: 

Formand Jan Schönemann-Paul, valgt indtil 2018 

Næstformand Helle Christensen, valgt indtil 2018 

Kasserer Dennis Verner Jensen, valgt indtil 2017 

Henrik Olsson, valgt indtil 2017 

Lars Aage Andresen, valgt indtil 2017 

Jan Schönemann-Paul
Maskinskrevet tekst
Lars rettelig valgt til 2018 (Jan S.P.)
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Pia Lykke Bagge, 1. suppleant 

Karin Ekman, 2. suppleant. 

7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

På valg er Pia Lykke Bagge. 

Der skal vælges 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 

Pia Lykke Bagge blev valgt som 1. suppleant og Karin Ekman valgt som 2. 

suppleant, begge for 1 år. 

8. Eventuelt 

En beboer spurgte til opsætning af et askebæger ved vaskeriet. 

Jan Schönemann-Paul svarede, at bestyrelsen vil kigge på dette. 

 

En beboer spurgte til registrering af lejemål i forbindelse med E-syn. 

Jan Schönemann-Paul oplyste, at TaB har besluttet, at der skal indføres E-

syn i samtlige afdelinger i TAB. Det betyder, at alle lejemål skal registre-

res, så der kan udføres elektronisk flyttesyn, når en beboer fraflytter.  

 

En beboer oplyste, at når der bliver ryddet sne, fejes sne op af trappen, så 

det ikke er muligt at bruge den.  

Ejendomskontoret tog orienteringen til efterretning. 

 

Formand Jan Schönemann-Paul opfordrede til, at hvis man har et emne, 

som man ønsker bestyrelsen skal kigge på, så er man velkommen til at 

kigge forbi den 1. torsdag i måneden eller sende en e-mail til bestyrelsen 

på afdelingsbestyrelsen@tabvesterby.dk.  

 

Jan Schönemann-Paul takkede Rikke Stisager for at være dirigent og 

Charlotte G. Pettersson for at være referent, samt for god ro og orden. 

 

Mødet sluttede kl. 21.45. 

 

Referent Charlotte G. Pettersson. 

 

 

__________________________ 

Rikke Stisager, Dirigent 

mailto:afdelingsbestyrelsen@tabvesterby.dk



