
 

 1 

Referat af afdelingsmøde i Signalgården 
 

Afdeling 1-3074 Sted A-Huset 

Mødedato 12/9-19 Kl. 19:00 - 21.10 

Deltagere 20 Fremmødte husstande 18 

Fra KAB Henriette Rahbek (kundekonsulent), Line Velin (økonomimedarbejder) 

 

1. Valg af dirigent - herunder 

valg af referent og 

stemmetællere, 

godkendelse af 

forretningsorden samt 

formandens beretning 

 

Signe Keating blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede at afdelingsmødet var lovligt 

indvarslet ift. vedtægterne for Boligforeningen 3B. 

 

Forslag til forretningsordenen for afdelingsmødet blev 

enstemmigt godkendt. 

 

Stemmeudvalg: Bo og Lars blev valgt som stemmetællere. 

 

Referent: Dea Waldorff. 

 

Formandens beretning var i år blevet udsendt på mail forud 

for afdelingsmødet, og blev uden videre diskussion 

enstemmigt godkendt. 

 

2. Præsentation af Henriette - 

vores nye Sven 
Ny kundekonsulent hos KAB Henriette Rahbek 

præsenterede sig selv. 

 

Afdelingen har efter overgang til KAB ikke længere en 

driftschef, og mange af de opgaver, der før lå hos denne, er 

nu en del af bestyrelsens arbejde. 

 

I stedet for en driftschef har bestyrelsen fremadrettet en 

kundekonsulent hos KAB at læne sig opad. 

 

3. Fremlæggelse af 

årsregnskab 2018 
Line Velin gennemgik afdelingens regnskab for 2018 til 

orientering. 

 

4. Fremlæggelse og 

godkendelse af afdelingens 

driftsbudget 

Budgettet for 2020 blev fremlagt af Line Velin og derefter 

enstemmigt godkendt. 

 

Budgettet balancerer og der vil derfor ikke ske ændringer i 

huslejen i 2020. 
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5. Behandling af eventuelt 

indkomne forslag 
5.1 Et årligt afdelingsmøde fremfor to 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5.2 Nedsættelse af udvalg til at kigge på muligheder for 

beboerhus 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5.3 Nedsættelse af udvalg til at lave nye grupper 

Det blev diskuteret, hvem der har ansvaret for dette. 

 

Bestyrelsen ønsker en demokratisk proces, hvor 

afdelingens behov og beboernes kompetencer kortlægges 

og matches bedre, så der fremover opnås større opbakning 

til grupperne. 

 

Bestyrelsen fik mandat til på et senere tidspunkt at 

nedsætte et sådant udvalg. 

Evt. kan arbejdsdagen i oktober bruges til at diskutere dette, 

da flere beboere vil være til stede her. 

 

5.4 Opsigelse af samarbejdet med Samdriften 

Forslagsstilleren trak forslaget, da samarbejdet med 

Samdriften (med enkelte undtagelser) ophører per 1. januar 

2020 jf. afdelingens budget for 2020. 

 

5.5 Nedgravning af affald i forlængelse af 

storskraldsrummet 

Der forelå ikke en konsekvensberegning af forslaget og 

skraldeudvalget havde hverken undersøgt anlæggets 

forventede levetid (henlæggelser) eller udgifterne til service, 

vedligehold og rengøring. 

 

Dette medførte en del usikkerhed, utryghed og debat. 

 

Forslagsstilleren valgte derfor at udskyde forslaget evt. til et 

senere ekstraordinært afdelingsmøde.  

 

Skraldeudvalget blev bedt om at indhente de nødvendige 

oplysninger for en retvisende konsekvensberegning. 
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6. Valg til 

afdelingsbestyrelsen 
6.1 Valg af formand 

Signe Keating blev valgt for to år. 

 

6.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Axel Boisen og Stine Abrahamsson blev valgt for to år. 

 

6.3 Valg af suppleanter 

1. suppleant: Dea Waldorff blev valgt for et år. 

2. suppleant: Bente Hermann blev valgt for et år. 

 

7. Evt. Wissenbergs forestående gennemgang og kortlægning af 

teknikrum, VVS-installationer og Genvex-anlæg i alle 

lejligheder blev kort drøftet. 

 

Ny sammensætning af 

afdelingsbestyrelsen 

 

Formand: 

Signe Keating (valgperiode: 2019-2021) 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Jonna Danielsen (valgperiode: 2018-2020) 

Hanne Drewsen (valgperiode: 2018-2020) 

Axel Boisen (valgperiode: 2019-2021) 

Stine Abrahamsson (valgperiode: 2019-2021) 

 

Aktive suppleanter: 

1. suppleant: Dea Waldorff (valgperiode: 2019-2020) 

2. suppleant: Bente Hermann (valgperiode: 2019-2020) 

 

 

 

 

Dato / 2019  Dato / 2019 

 

 

__________________________  __________________________ 

Formand Signe Keating   Dirigent Signe Keating 

 

 

 

Dato / 2019   

 

__________________________ 

Referent Dea Waldorff 


