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Referat af 

 

Ordinært afdelingsmøde 

Mandag den 30. januar 2017 kl. 19.00 

I Fælleshuset, Vesterby Torv 3, 2. sal 

 

På mødet deltog beboere fra 43 lejemål, ejendomsmester Michael Hvidt samt fra DAB, 

Rikke Stisager, Mette D. Andersen og Charlotte G. Pettersson. 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Formand Jan Schønemann-Paul bød velkommen til mødet og foreslog Rikke Stisa-

ger som dirigent, hvilket forsamlingen tiltrådte. Rikke Stisager konstaterede, at 

mødet var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. 

Bestyrelsen pegede på Charlotte G. Pettersson, DAB, som referent, hvilket for-

samlingen tiltrådte.  

Til stemmeudvalg blev Michael Hvidt, Mette D. Andersen, Rikke Stisager. 

 

2. Fremlæggelse af beretning for perioden 

Jan Schønemann-Paul supplerede den skriftlige beretning: 

 

"I forbindelse med udstående på vinduer og døre, er der holdt 2 års gennemgang 

og der er stadig nogle issues, som skal udbedres, blandt andet skæve døre og fugt 

i dørspioner. Sagen ligger stadig hos Ideal Combi. 

 

Ved 1 års gennemgangen på rørene, blev der afleveret nogle mangellister, disse 

skulle gerne blive gennemgået snarest muligt og manglerne udbedret.” 

 

Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 
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3. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering 

Rikke Stisager gennemgik regnskabet for 2015-2016, som viser et overskud på 

904.045 kr., som er overført til resultatkontoen. De 3 væsentligste poster til over-

skuddet er: besparelse på nettokapitaludgifter på 180.000 kr., vandudgiften på kr. 

1.018.000 kr. og diverse udgifter (konto 119) på 120.000 kr. Til gengæld en lave-

re indtægt fordi vandet er taget ud af huslejen. 

 

Afdelingens oprindelige lån udløber før forventet, fordi det er indekslån og der er 

lav indeksering af restgælden. Således er gælden nedbragt med 11.866.842 kr.  

 

Forsamlingen tog orienteringen til efterretning. 

 

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 2017-18 

Jan Schønemann-Paul præsenterede budgetudkastet: sidste år blev der holdt en 

jubilæumsfest med stor succes, så der er i budgettet for 2017-18 budgetteret med 

35.000 kr. til en fest i 2018. 

 

Rikke Stisager gennemgik herefter budgettet for 2017-18, som viser en husleje-

stigning på 0%. De væsentligste punkter er en stigning på 95.000 kr. til nettoka-

pitaludgifter, 120.000 kr. til ejendomsskatter, 33.000 kr. til renovation, 43.000 kr. 

til renholdelse og 57.000 kr. til diverse udgifter, som blandet andet dækker over 

kontingent til BL, beboerarrangementer, afdelingsmøder, bestyrelsesmøder mv. 

 

Af andre ordinære indtægter (konto 203) kan blandt andet nævnes tilskud fra sel-

skabets dispositionsfond på 522.500 kr. til udskiftning vinduer og døre samt til-

skud til rørudskiftningen på samlet set 930.000 kr. 

 

Forsamlingen godkendte enstemmigt budgettet for 2017-18. 

 

Rikke Stisager gennemgik antennebudgettet til orientering. Budgettet viser en 

stigning på kr. 3 kr. pr. måned, således at udgiften til antennebidrag stiger fra 

130 kr. pr. måned til 133 kr. pr. måned. 

 

Forsamlingen tog orienteringen om antennebidraget 2017-18 til efterretning. 
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5. Indkomne forslag 

 

Forslag 1 – Toiletter med spareskyl 

Forslagsstiller Anja Christiansen var ikke til stede. 

 

Jan Schønemann-Paul fortalte, at afdelingsbestyrelsen har indhentet tilbud på en 

total udskiftning: ca. 1,2 mio. kr., som finansieret via lån af egne midler over 5 år, 

vil det give en huslejestigning på ca. 1%. 

 

Forslaget blev drøftet. 

 

Rikke Stisager valgte som dirigent at lade forslaget falde, da forslagsstiller ikke 

var tilstede og kunne redegøre for forslaget. 

 

Forslag 2 – Individuel modernisering af køkken – pulje 2 

Jan Schønemann-Paul gennemgik forslaget og havde 2 rettelser til forslaget; man 

ikke kan foretage en delvis renovering, der skulle have stået en delvis modernise-

ring. Der står i forslaget, at der er reserveret 400.000 kr. til flyttekøkkener, dette 

beløb skal kun være på 200.000 kr.  

Herudover, så vil det ikke længere muligt at benytte Ikea. Det vil også kun være 

muligt, at have ét lejetillæg for modernisering, enten køkken eller bad. 

 

Forsamlingen godkendte forslaget om individuel køkkenmodernisering – pulje 2.  

Der var en stemme imod, resten for. 

 

Forslag 3 – Afsætning af penge til Rådgiverundersøgelse ved modernise-

ring af bad 

Jan Schønemann-Paul redegjorde for forslaget, som ikke vil give en huslejestig-

ning, da det indarbejdes i driftsbudgettet. 

 

Forslaget blev drøftet. 

 

En beboer gjorde mundtligt indsigelse over dirigenten, da dirigenten lukkede drøf-

telserne efter gentagende gange at have sagt, at der ville blive lukket for flere 

kommentarer til punktet. Dirigent Rikke Stisager oplyste, at beboeren kunne væl-
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ge at gøre skriftlig indsigelse over dirigenten efterfølgende, hvis ikke der var til-

fredshed med dirigentens måde at lede mødet på. 

 

Forsamlingen godkendte forslaget om afsætning af 60.000 kr. til en rådigiverun-

dersøgelse ved modernisering af bad. 

Der var 18 stemmer imod og 2 stemmer der undlod at stemme. 

 

Forslag 4 - Individuel modernisering af bad – pulje 1 

Jan Schønemann-Paul gennemgik forslaget. 

 

Det vil kun være muligt at have ét lejetillæg for modernisering, enten køkken eller 

bad. 

 

Forsamlingen drøftede forslaget. 

 

Forsamlingen godkendte forslaget for individuel modernisering af bad. 

Der var 6 stemmer imod og 2 stemmer, der undlod at stemme. 

 

Forslag 5 – Sikring af depot, affaldsrum samt cykelskure 

Charlotte Svensgaard redegjorde for forslaget. 

 

Jan Schønemann-Paul fremlagde bestyrelsens drøftelser. Der er indhentet priser 

på stål-låger på cykelskure til ca. 81.000 kr., opsætning af stål-låger på pulterrum 

til ca. 435.000 kr., hvis begge ting bliver lavet, vil det give i alt 516.000 kr. Besty-

relsen kan ikke anbefale, at der kommer lås på affaldsrum, blandt andet fordi, at 

det ikke er muligt at få system-nøgler, affaldet bliver stillet foran døren, hvis leje-

ren har glemt nøglerne mv. 

 

Forslaget blev drøftet. 

 

Rikke Stisager oplyste, at hvis forslaget bliver vedtaget, vil beløbet på 516.000 kr. 

være lån af egne midler over 5 år, hvilket vil give en huslejestigning på ca. 0,5%. 

 

Forslagsstiller Charlotte Svensgaard accepterede, at forslagene blev opdelt i to 

forslag: 
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Stål-låger på udvalgte cykelskure (de skure, hvor det kan lade sig gøre) til 81.000 

kr. ved lån af egne midler over 3 år, hvilket vil give en lille huslejestigning på ca. 

0,15%, som ikke vil blive varslet. 

 

Forsamlingen godkendte forslaget om stål-låger på cykelskure.  

Der var 10 stemmer, der undlod at stemme. 

 

Stål-låger på pulterrum, 17 opgange til 435.0000 kr. via lån af egne midler over 5 

år, vil give en huslejestigning på ca. 0,4%, som vil blive varslet. 

 

Forslagsstiller Charlotte Svensgaard valgte at trække forslaget, da prisen virkede 

høj – og vil i stedet undersøge det nærmere og stille det som forslag til afdelings-

mødet i 2018. 

 

Forslag 6 – Hundehold 

Henrik Olsson redegjorde kort for forslaget. 

 

Rikke Stisager bad forsamlingen tage stilling til, om forslaget om hund skal til en 

skriftlig urafstemning blandt alle beboere. 

 

Forsamlingen drøftede frem og tilbage. 

 

Forsamlingen holdte en skriftlig afstemning om, hvorvidt forslaget om hund skal til 

urafstemning. 

 

Stemmerne fordelte sig således. 

 

44 – Ja 

39 – Nej 

4 - Ugyldige 

 

Forslaget om hund skal således til urafstemning blandt alle beboere, uanset af-

stemningens udfald på selve afdelingsmødet. 

 

Forsamlingen lavede herefter en skriftlig afstemning om hund: 
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25 – Ja 

50 – Nej 

7 – Ugyldige 

 

Forsamlingen stemte nej til hund, men forslaget om at holde hund sendes til uraf-

stemning blandt samtlige beboere. 

 

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 

Jan Schønemann-Paul, formand 

Helle Christensen, næstformand 

Dennis Verner Jensen 

Henrik Olsson 

Lars Aage Andresen. 

Følgende medlemmer er på valg: 

Dennis Verner Jensen og Henrik Olsson. 

Der skal vælges 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

Pia Lykke Bagge, Henrik Olsson og Dennis Verner Jensen opstillede som medlem-

mer til bestyrelsen: 

A – Pia Lykke Bagge 67 stemmer 

B – Henrik Olsson 39 stemmer 

C – Dennis Verner Jensen 42 stemmer 

Forsamlingen valgte Pia Lykke Bagge og Dennis Verner Jensen for 2 år. 

7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

På valg er Pia Lykke Bagge og Karin Ellen Ekman. 

Der skal vælges 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 

Henrik Olsson og Ove Villy Jørgensen blev valgt som suppleanter for 1 år. 



  
 

 

Taastrup almennyttige Boligselskab 

VESTERBY 
REFERAT 
 

Afdelingsmøde 
den 30. januar 2017 

Udsendt  
den 13. februar 2017 
MDR-2016-00359 

Side 7 af 7 

 

2
5
1
7
3
5
3
 m

a
r1

4
 

Referentens tilføjelse: 

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret 

sig som følger: 

Jan Schønemann-Paul, formand 

Helle Christensen, næstformand 

Pia Lykke Bagge, kasserer 

Dennis Verner Jensen 

Lars Aage Andresen 

Suppleanter Henrik Olsson og Ove Villy Jørgensen. 

8. Eventuelt 

Jan Schønemann-Paul opfordrede til, at hvis nogle beboere havde lyst til at lave 

nogle frivillige arrangementer mv. så var de meget velkomne. 

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 afdelingsbestyrel-

sen@tabvesterby.dk. 

 

Jan Schønemann-Paul takkede for god ro og orden. 

 

Mødet sluttede kl. 21.40. 

 

Referent Charlotte G. Pettersson. 
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