
Dirigent: Rosalina  
Referent: Signe 
Stemmetællere: Sofie & Allan 
 
Forretningsorden er ikke medsendt. Dette er ikke et problem 
 
 
Der er ingen powerpoint. Det husker vi at få med næste år. Det beror på en misforståelse 
mellem bestyrelsen og KAB 
 
Budget: 
Spørgsmål til 2019 regnskab. 
Stigning i adm gebyrer. Hvad skyldes det og er det blevet billigere at KAB er blevet 
administrator. 
Svar: 3B har valgt at indsætte et gebyr på 125 kr pr lejemål som gælder alle boliger under 
3B. FOr at styrke arbejdskapitalen. 
 
Vandskade. Hvorfor skal vi betale for den over budgettet? 
Svar: Beløbet bliver taget fra vores budget som så bliver dækket over forsikringen.  
 
 
Folk er nervøse over at det sker i andre lejligheder. og hvem der skal betale. Os, forsikring 
eller boligselskab. BOligorganisationen tager den med Bestyrelsen, Axel og Fejl og mangel 
udvalget. Der tales ikke mere om den nu.  
 
Regnskabet er til orientering. 
 
 
2021: 
spørgsmål: 
Hvorfor stiger vedligehold 
Svar. Udgift og henlæggelse. Vedligeholdelse er baseret på vedligeholdelsesplan for de 
næste 20 år. Henlæggelserne er baseret på at blive lagt op på en højere ydelse ifht en 20års 
plan. Efter 3b er kommet over i kab er man gået fra en 10årig til en 20årig 
vedligeholdelsesplan ifht man er bedre polstret til de store arbejder. Tag etc. Reglen i KAB 
er at man skal lægge 120kr pr kvm om året for at polstre afdelingen. (med den 1% stigning 
der lige er varslet kommer vi op på 107kr) Kedelig, men fornuftig stigning for at man ikke 
stiger 20% på en gang. Det er en solidarisk ordning. (med 2020 budget ligger vi på 53kr) 
 
Sprgs: Vi afsætter penge til affalds monokler. 300K (nedgravning af affald). Hvorfor. 
Der er et ændringsforslag til at tage monoklerne ud af budgettet og henlægge pengene over 
til terrasserne eller ændre teksten. 
  
Der er tvivl omkring hvorfor der er afsat 200K til terrasser. 
 



Disse ting er hensat, men ikke øremærket. De er afsat som “goodwill” Hvis man ikke 
stemmer forslag (affald + Terrasser) ind, behøver pengene ikke at blive brugt til til dette. 
Goodwill for at vi ikke bliver ved med at bede om penge, så har vi penge som kan bruges 
selv.  
Modargument er at vi ikke kan få penge af dispositionsfonden hvis vi viser at vi har 300K 
som vi gerne vil prøve at få bevilliget penge fra. 
 
Evt. kan man dele de 300K ud på andre poster. 
Ændringsforslag: At de 300K bliver delt ud på uspecificerede henlæggelser 
- Forslaget bliver stemt ind. 
 
 
Spørgsmål :Hvor længe regner man med at bygningen skal stå. 
Svar: Moderne byggeri regner man med holder i 40år. 
 
Sprgs: Hvorfor er en nyerhvervelse på som henlæggelser. 
svar: Det hedder vedligeholdelse og planlagt arbejde. 
 
Budget 2021 bliver godkendt. 
 
EVT. kommer før afstemning af indkomne forslag.  
Partnerskab er forbi for at tale om udvikling af området omkring Hørgården herunder 
Grønningen og hvad vi har lyst til at Grønningen skal være.  
Partnerskabet stiller sig ud på Grønningen d. 23/9 kl 14.30 for at modtage folk der kan 
komme forbi og kan komme med forslag.  
Peder Lykke skolen vil gerne have mere “vildskab” på grønningens område. 
 
Behandling af forslag. 
Skralde Udvalg har indsendt et forslag. 
VI skal stemme JA eller NEJ til om vi skal have nedgravet affaldssystem. 
Der er flere investeringsmuligheder. Disp. fond eller henlæggelser 
 
Grunden til at der bliver kigget på Molokker er at skralderummet er underdimensioneret. 
EN grund er også lugtgener og et miljørigtigt affaldssystem. 
Der bliver sat 4 stålkasser af 4 kubikmeter ned i en betongrav 
1 restaffald, 1 pap, 1 metal, 1 plastik, 1 bio, 1 papir 
 
Det samme vi har nu, men samlet 
 
Der stemmes med forbehold ifht huslejestigning. 
Der er kommet to tilbud 253K ex moms + 268K ex moms. 
 
De nederste to p pladser bliver slettet og kan genetableres et andet sted 
 
Sprgs: Hvad menes med mere miljøvenlig affaldsstation. 



Svar: Mere hensigtsmæssig og miljøvenlig, samt mindre lugtgener. Ved miljøvenligt menes 
også NÆRmiljø venligt. Mindskning af risiko for brand, rotter, etc. 
Affaldet bliver samlet et sted (storskrald, dagrenovation m.m.) 
De skal tømmes færre gange om ugen og derfor billigere. 
 
Spørgsmål: Ifht sortering af affald, hvor stor er chancen for vi skal betale ekstra når 
beboerne ikke sorterer korrekt. 
Svar: SELVJUSTITS.  
 
Sprgs: Er det fremtidssikret? Er der taget forbehold til fremtidssikring? Der kommer snart nye 
sorteringsting. 
 
SPrgs: HVorfor kan i garantere at der ikke kommer huslejestigning. Også ifht henlæggelser 
og vedligeholdelse?  
Svar: Vi kommer til at spare på affaldshentning. Dagrenovationen bliver billigere. Der kan 
ikke svares ifht henlæggelser 
 
Sprgs: Hvad med betaling for forurenet jord? 
Svar: Det er også noget Skralde Udvalget skal have med i en fremtidig beregning. På hele 
graveopgaven. 
 
Sprgs: I den affaldsordning vi har nu har vi nu skift, rengøring m-m- med i prisen.  
Næste år kommer der to nye affaldssortering krav. Tøj og drikkevare beholdninger. 
HVad sker der med de nye tiltag når vi går til en anden udbyder.  
Svar: Det er stadig er KBHs kommune der kommer og henter. Det er ikke alle mulige andre 
der skal hente. 
 
Sprgs: SÅ det gebyr vi giver i renovation til kbhs kommune bliver ikke ændret? 
Svar: umiddelbart nej. 
 
SPrgs: Hvem siger det skal graves ned? Hvorfor kan det ikke bare flyttes ned til der hvor 
monoklerne skal stå? Hvad med driftsomkostninger, driftssikkerhed etc. Hvis holdbarheden 
er 15år så skal vi til at spare op allerede nu. 
Svar: Skralde Gruppen har medsendt et økonomisk overslag. Der skal laves en 
konsekvensberegning på hvad der skal henlægges. 
 
(referent toiletpause)  
 
Opsummering:  
Der er ikke nok svar til at kunne stemme om JA/NEJ. 
Det er uklart om hvad vi stemmer om.  
Uklarhed om vedligehold og henlæggelser. 
 
 
16 tæller for 
18 imod 



 
Pkt 6 
Der er ingen der melder sig som formand. 
Bestyrelsen må gerne konstituere sig på første møde. Stemmer i overtal for at bestyrelsen 
må konstituere sig på 1. møde 
Jonna, SIgne og Tine er valgt ind i bestyrelsen. 
Dea og Younes er valgt ind som suppleanter 
EVT: 
Cykeloprydning, hvornår sker det. Svar: Til arbejdsdagen. 
 
Kan man ikke få børnecykelerne til at stå et andet sted? 
 
BØn: At der bliver fjernet byggematerialer fra storskraldsrummet.  
 
Kommentar: Irriterende at der står krydsfiner og affaldsposer på svalegangene. Tænk på 
hinanden. 
 
Hjørnet ved fiberrummet - det ser ud til at der er fliser der er gravet op eller med rotter. 
Rotter: Hvordan finder man ud af om der er rotter imellem lejligheden. Har vi bund i vores 
lejligheder? Christian fra 3B kan få lov til at undersøge det. Bestyrelsen sender mail til ham. 
 
Der skal rivehegn op mellem storskraldsrummet, skal sættes op på arbejdsdagen. Er meldt 
ud tidligere via bestyrelsen. 
 
Elbiler. Hvad med ladestandere, priser etc. Får man så “privat” parkering. 
Bestyrelsen skal afsøge behovet. 
 
137 1.1 uden for referat - her står der plader på svalegangen som der skal fjernes 
 
Mødet slutter 21:41 
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