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Referat af ordinært afdelingsmøde 

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19:00 

i Vesterbys fælleshus, Vesterby Torv 3, 2. sal. 2630 Taastrup 

 

På mødet deltog beboere fra 48 lejemål, ejendomsmester Michael Hvidt og fra DAB 

Rikke Stisager og Charlotte G. Pettersson. 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Formand Jan Schønemann-Paul bød velkommen til mødet og fortalte, at der i 

forbindelse med udsendelse af den endelige dagsorden ikke var medsendt forslag 

8, som var rettidigt indsendt. Afdelingsmødet accepterede, at forslag 8 blev be-

handlet på mødet. Forslaget var blevet udleveret sammen med stemmesedlerne 

og havde været offentliggjort på afdelingens hjemmeside. 

 

Jan Schønemann-Paul foreslog Rikke Stisager som dirigent, hvilket forsamlingen 

tiltrådte. Rikke Stisager konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og dermed 

beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne. 

 

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

samlingen tiltrådte. 

 

Til stemmeudvalg blev Kim, Michael Hvidt og Rikke Stisager valgt. 

 

2. Fremlæggelse af beretning for perioden 

Jan Schønemann-Paul supplerede den skriftlige beretning: 

 

”Der er sket en masse ting siden beretningen blev skrevet: der er kommet en ny 

driftschef på vores dør-sag, og der er nu kommet gang i sagen. Der er afholdt 

møde med afdelingschef Anders Holmgren og Rikke Stisager fra DAB, det var et 

godt og konstruktivt møde. Rådgiverundersøgelsen omkring badmodernisering er 

sendt til rådgiver Thorkild Laursen, så der også kommer gang i den sag.” 

Taastrup almennyttige Boligselskab 

VESTERBY 
 

 

Til beboerne 

REFERAT 
 

Afdelingsmøde 
den 16. januar 2018 

Udsendt  
den 18. januar 2018 
MDR-2017-00389 

Side 1 af 7 
2720   CHP 2720 / Lejer 16-01-2018 
19:00 16-01-2018 20:00  



  

 

 

Taastrup almennyttige Boligselskab 

VESTERBY 
REFERAT 
 

Afdelingsmøde 
den 16. januar 2018 

Udsendt  
den 18. januar 2018 
MDR-2017-00389 

Side 2 af 7 

 

4
8
6
6
0
1
7
 m

a
r1

4
 

 

Afdelingsmødet tog beretningen til efterretning. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering 

Jan Schønemann-Paul fremlagde regnskabet for 2016-2017 og fortalte, at i sene-

ste regnskabsår er afdelingens gæld reduceret med 7,2 mio. kr., og de sidste to 

oprindelige indekslån er nu betalt ud. Afdelingens økonomi er derfor ikke læn-

gere så sårbar over for udefra kommende faktorer, som den har været tidligere, 

hvor indeksering af gælden betød huslejestigninger. 

 

Afdelingsmødet tog regnskabet for 2016-2017 til efterretning. 

 

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 2018-

2019 

Rikke Stisager oplyste, at budgettet for 2018-2019 viser en huslejestigning på 

0%. 

 

Jan Schønemann-Paul fortalte, at da der var et overskud på seneste regnskab på 

6 mio. kr. har bestyrelsen valgt at bruge 500.000 kr. på udskiftning af 3 boilere 

(varmtvandsbeholdere), så afdelingen kan mindske udgiften til returvarmetarif til 

Høje Taastrup Fjernvarme. Herudover, så er der afsat 70.000 kr. til en fest for 

beboerne i 2018. 

 

Afdelingsmødet godkendte enstemmigt budgettet for 2018-2019 med en husleje-

stigning på 0%.  

 

Rikke Stisager gennemgik antennebudgettet til orientering. Budgettet viser en 

stigning på 29 kr. pr. måned, således at udgiften til antennebidrag stiger fra 133 

kr. pr. måned til 162 kr. pr. måned. 

 

Herudover mindede hun om at afdeling Vesterby på afdelingsmødet har vedta-

get, at det ikke er muligt for beboere i afdeling Vesterby af afmelde sig tv-pak-

ken. 

 

En beboer spurgte til, hvorfor grundpakken stiger med 29 kr.? 
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Jan Schønemann-Paul oplyste, at stigningen skyldes, at udgiften til CopyDan og 

YouSee stiger.  

 

Afdelingsmødet tog orienteringen om antennebidraget 2018-19 til efterretning. 

 

5. Indkomne forslag 

 

1. Lukketider fælleshus v/Nasasja 

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

ikke var tilstede og kunne redegøre for sit forslag. 

 

2. Forhøjelse pulje 2, individuel modernisering af køkken v/Afdelings-

bestyrelsen 

Jan Schønemann-Paul redegjorde for forslaget om at hæve den nuværende 

køkkenmodernisering - pulje 2 med 1 mio. kr. og at flyttekøkkener skal indgå 

i puljen uden et afsat beløb. 

 

Afdelingsmødet godkendte at forhøje den nuværende køkkenmodernisering - 

pulje 2 med 1 mio. kr. samt at der kan laves flyttekøkkener uden begræns-

ning af antallet. 

Der var 4 stemmer der undlod at stemme, resten stemte for (96 mulige 

stemmer). 

 

3. Udskiftning af postkasser v/Afdelingsbestyrelsen 

Jan Schønemann-Paul gennemgik forslaget. 

 

Postkasserne vil blive af samme model som der er i dag, og prisen for ud-

skiftning af postkasser kan ligge på mellem 260.000 og 300.000 kr. Udgiften 

vil være huslejeneutral og vil blive indarbejdet i budgettet for 2018-2019. 

 

Forslaget blev drøftet. 

 

Afdelingsmødet godkendte forslaget med udskiftning af alle postkasser i af-

delingen med en ramme på 300.000 kr. 
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Der var 10 stemmer imod og 2 stemmer, der undlod at stemme. Resten 

stemte for (96 mulige stemmer) 

 

4. Maling af opgange v/Else Henrichsen 

Forslagsstiller Else Henrichsen redegjorde for forslaget. 

 

Jan Schønemann-Paul oplyste, at maling af opgange allerede er indarbejdet i 

langtidsbudgettet, hvor der er afsat 50.000 kr. om året til maling af 3 op-

gange pr. år. Hvis afdelingen skal have malet de  20 opgange, der mangler 

at blive malet, vil det koste ca. 477.500 kr. Udgiften vil ikke give en husleje-

stigning, da udgiften vil blive indarbejdet i budgettet for 2018-2019. 

 

Ejendomsmester Michael Hvidt oplyste, at opgangene vil blive malet i en ma-

ling af god kvalitet og i en lysegrå farve. Man vil kunne se det færdige resul-

tat i opgang 12 og 14 på Vesterby Alle. 

 

Forslaget blev drøftet. 

 

Afdelingsmødet stemte nej til maling af alle opgange på én gang. 

42 stemte for forslaget, 46 stemte imod og 6 undlod at stemme (96 mulige 

stemmer). 

 

5. Udskiftning af toiletter v/Else Henrichsen og Anja Christiansen 

Else Henrichsen og Anja Christiansen redegjorde for forslaget. 

 

Jan Schønemann-Paul oplyste, at det er svært at gøre så meget ved rusten i 

vandet, som er med til at farve toiletskålen, og at rusten også vil komme i de 

evt. nye toiletter. 

 

Prisen for udskiftning af samtlige 289 toiletter vil være ca. 1,3 mio. kr. Der er 

to typer toiletter i tæt/lav, og det ene toilet er dyre end det andet. Forslaget 

kan finansieres ved lån af egne midler, og vil give en huslejestigning på 

0,3%. 

 

Forslaget blev drøftet. 
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Dirigent Rikke Stisager præciserede herefter forslaget, som blev sat til af-

stemning: 

Udskiftning af 289 toiletter inden for et rammebeløb på ca. 1,3 mio. kr. sva-

rende til en huslejestigning på 0,3%; heri indgår, at der skal foretages en 

teknisk undersøgelse af afdelingens rørkapacitet. 

 

Afdelingsmødet stemte nej til udskiftning af 289 toiletter på én gang. 

34 stemte for forslaget, 58 stemte imod og 0 undlod at stemme (96 mulige 

stemmer). 

 

6. Dørlåse på opgangsdøre v/Else Henrichsen 

Else Henrichsen redegjorde for forslaget. 

 

Jan Schønemann-Paul fortalte, at overslaget på dørlåse ligger på omkring 1 

mio. kr. Indhentning af tilbud på dørtelefoner med video  ligger på ca. 

655.500 kr. ekskl. moms. Den reelle pris kan ikke gives på nuværende tids-

punkt, da der er flere tekniske ting, som der skal tages højde for. 

 

Lars Andresen fortalte, at undersøgelser har vist, at fordi der kommer dørte-

lefoner vil det ikke nødvendigvis forhindre indbrud og tricktyverier. 

 

Jan Schønemann-Paul sagde, at afdelingsbestyrelsen har valgt at stille et 

ændringsforslag om, at den nyvalgte afdelingsbestyrelse skal pålægges at 

undersøge mulighederne, omfang og udgifter til dørtelefoner og/eller nye ho-

veddøre, til fremlæggelse på det ordinære afdelingsmøde i januar 2019. 

 

Forslagsstiller valgte at trække sit forslag og ændringsforslaget forpligter så-

ledes den nye bestyrelse. 

 

7. Forslag om hundehold v/Kuno Frederiksen 

Kuno Frederiksen redegjorde kort for forslaget. 

 

Rikke Stisager redegjorde for muligheden og reglerne for en urafstemning og 

oplyste, at hvis afdelingsmødet stemte nej til en urafstemning, vil det være 

beslutningen på afdelingsmødet, som er gældende. 
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Afdelingsmødet vedtog ved skriftlig afstemning, af forslaget om at holde 

hund ikke skal til urafstemning. 

42 stemte for en urafstemning, 46 stemte imod en urafstemning, og 2 stem-

mer var blanke (96 mulige stemmer). 

 

Rikke Stisager præciserede forslaget, der skal stemmes om en dispensation 

til at holde 1 hund og det er afdelingsbestyrelsen som fastsætter reglerne for 

hundehold. 

 

Afdelingsmødet stemte nej til at holde hund i afdeling Vesterby. 

40 stemte for hund, 52 stemte imod hund og 0 undlod at stemme (96 mulige 

stemmer). 

 

8. Forslag om lås på skralderum v/Anja 

Forslagsstiller Anja valgte at trække forslaget, hvorfor forslaget ikke kom til 

afstemning. 

 

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

På valg er: Jan Schønemann-Paul, Lars Aage Andresen, Helle Christensen, Ove 

Villy Jørgensen og Henrik Olsson 

 

Det indstilles, at afdelingsmødet vælger 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 

2 år og 2 medlemmer for 1 år. 

 

Afdelingsmødet genvalgte følgende 5 bestyrelsesmedlemmer, og lod det være op 

til afdelingsbestyrelsen selv at vælge, hvilke to medlemmer, der skal være valgt 

for 1 år: 

 

Jan Schønemann-Paul 

Lars Aage Andresen 

Helle Christensen 

Ove Villy Jørgensen 

Henrik Olsson 
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Referentens tilføjelse: 

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitue-

ret sig som følgende: 

 

Formand Jan Schønemann-Paul, valgt for 2 år 

Næstformand Helle Christensen, valgt for 2 år 

Kasserer Lars Aage Andresen, valgt for 1 år 

Medlem Ove Villy Jørgensen, valgt for 2 år 

Medlem Henrik Olsson, valgt for 1 år 

 

7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

Der er pt. ingen suppleanter. 

 

Det indstilles, at afdelingsmødet vælger 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 

2 år. 

 

Gitte Jørgensen og Anja Boe stillede op som suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

og blev valgt for 1 år. 

 

Anja Boe blev valgt som 1. suppleant og Gitte Jørgensen som 2. suppleant. 

 

8. Eventuelt 

Marlene Frøberg spurgte til, hvordan der kunne indkaldes til et ekstraordinært af-

delingsmøde, hvilket Rikke Stisager oplyste. 

 

 

Formand Jan Schønemann-Paul takkede for fremmødet og god ro og orden. 

 

Mødet sluttede kl. 21.31. 

 

 

Referent Charlotte G. Pettersson, DAB. 


