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Ref:01-18 

 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet onsdag den 13. december  2017 

Kl.: 19.00 i bestyrelseslokalet Nørrekær 16. 

 

Deltagere: Afdelingsbestyrelsen 

   Klaus Bentsen, KB  

   Karin Sørensen KS   

Per Djursholm, PD 

Bent Nielsen, BN  

Sandar Sethi, SS  

   Max Grenaae, MG 

   Mogens Andersen, MA 

   Mike Petersen MK Supp  (afbud) 

   Lisbeth Zimmermand LZ Supp 

    AKB 

   Søren Lillevang. SL  

Dagsorden var: 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af protokol fra møde   

                  Godkendt 

Ad punkt 2: Meddelelser fra formanden. 

• Julehilsen fra Rødovre Kommune. 

• BL: Boligen nummer 1, januar 2018.  

 

Ad punkt 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

Punkt 1. Opsagte lejemål pr. 9. januar 2018 

 

Punkt 2. Udgiftskontrol pr. 9. januar 2018 

Grundet vi lige er påbegyndt et nyt budgetår, vil denne komme på i februar, og så spares 

papir denne gang. 

 

Punkt 3. Vandforbrug for december 2017 

Vandforbruget i december ser således ud, og er derfor ligeledes et årsresultat på 

vandforbrug i 2017. 

Sted    December 2017  December 2016   

Lillekær 1-19     96 liter pr. person/døgn 100 liter pr. person/døgn  

Lillekær 2-8   121    110 

Nørrekær/Maglekær   93      89 

Nørrekær 10-20  114    115 

Lillekær 2-8 har brugt noget mere en de seneste måneder, men holder vores statistiker, så 

blev decembers måneds samlede gennemsnit på 109 liter pr. person/døgn, og årsforbruget 

i 2017 ligger på mellem 106 & 107 liter, som er et meget flot resultat, og holder dette, er det 

så det næstbedste af de år, vi har registreret vandforbrug. 
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Punkt 4. Affaldssortering etagehusene – Status 

Lillekær 1-19 har i den sidste periode haft med jul/nytår haft 16,2 ugentlige tømninger, 

noget over årets gennemsnit som ligger på 12,8 ugentlige tømninger. 

I Nørrekær/Maglekær har der været afhentet 24,8 ugentlige tømninger, lidt over årets 

gennemsnit som lå på 23,2 afhentede affaldscontainere ugentligt. 

Men man kan se på tallene, at perioden mellem jul og nytår er krævende, da Lillekær 1-19 

her fik hentet 17,1 container ugentlig og Nørrekær/Maglekær fik hentet 25,7 ugentlig i den 

hårde periode mellem jul og nytår. 

 

Punkt 5. Tagrender udskiftes etagehusene – Lillekær 1-19 

Som bekendt afsluttede man tagrendeudskiftningen i Nørrekær/Maglekær etagehusene 

medio december 2017, og nu er vi så i gang med sidste vers ved Lillekær 1-19 etagehusene. 

Altansiden blev afsluttet inden jul, og arbejdet forventes afsluttet om små 2 uger. Vi har 

været rimelig heldige med vejret, og vi har ikke haft uvedkommende gæster på stilladset 

eller indbrud, så vi er sluppet nådigt. 

 

Punkt 6. Børnedemokrati – status 

Vi havde 3 friske børnedemokrater med i Tivoli en mandag meget kold eftermiddag/aften 

den 18. december, som tak for et succesfyldt år med mange gode oplevelser og gode oplæg 

fra Børnedemokraternes side. 

Vi skal nu til at planlægge nogle ting der skal ske i 2018, og her er en tur med en 

folkeskoleklasse til folketinget med i planerne, ligesom et besøg på Rådhuset til 

eksempelvis skoledirektøren også kan komme på tale for vores Børnedemokrater. 

Der planlægges ligeledes indkaldt til et møde, hvor nye Børnedemokrater kan rekrutteres, 

og så skal udviklingen i de andre områder vi samarbejder med følges. 

Vi har endnu ikke fået indviet naturlegepladsen i skovarealet, da vejret ikke har været 

med os, og skoven har været voldsom mudret efter etableringen, men her skal vi også 

finde et tidspunkt, så den kan indvies rigtigt. SL foreslår at dette venter til det tidlige forår. 

Shelteren forventes færdig og placeret i slut februar. 

På lørdag den 13. januar er SL og de 3 (2) børnedemokrater inviteret til KAB`s 

bestyrelsesseminar på Klinten i Rødvig, hvor vi skal holde et oplæg på 1 ½ time om 

tilblivelse, erfaringer og udbredelse af Børnedemokrati. 

 

Punkt 7. Invitation til BL`s 1 kreds konference lørdag den 17. marts 2018 

BL har inviteret drift og bestyrelsesrepræsentanter fra Kærene til at holde 2 workshops 

oplæg på 1 ½ time pr. stk. omkring samarbejdsrelationer mellem bestyrelse, drift og 

boligsocialt projekter. BL sætter lige nu fokus på vigtigheden i at driften og de boligsociale 

projekter/Helhedsplaner skal arbejde mere og bedre sammen, og der mener BL at vi kan 

bidrage med nogle gode erfaringer. 

BL har bedt om at stille et hold til dette arrangement, og udover SL stiller vi op med Kevin 

fra AAB, Sus som Boligsocial Koordinator, Klaus Lind Bentsen og Per Boller som formænd 

i boligafdelingerne. Spændende dag vi glæder os til. 
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Punkt 8. KAB Seminar fredag den 12. januar 2018 

På fredag har KAB indkaldt alle medarbejdere til seminar ”KAB og den digitale platform”, 

og dette løber af stablen fra kl. 08.30 – 13.30. 

Seminaret foregår på Det kongelige danske musikkonservatorium på Frederiksberg. 

 

 

 

Punkt 9. Nye IT-systemer i KAB – Kort status 

KAB overgik i slutningen af november 2017 til nye IT-systemer, hvilket har givet 

udfordringer for alle der arbejder med IT i hverdagen. 

Vi har haft udfordringer med faktura betalinger, men dette problem er nu ved at være løst, 

så vi kan godkende faktura, og det er rigtig vigtigt. 

Vi er meget nybegyndere, men kan rundt omkring fornemme, at vi langt fra er de eneste 

der har svært ved at jonglere rundt i systemerne, men det kommer langsomt, men der er 

altså noget vej endnu. 

 

Punkt 10. Antenneposition Nørrekær 16 – Copenhagen FM 

Afdelingen har indgået en lejekontrakt med Copenhagen FM, som har opsat sendemast og 

udstyr ved Nørrekær 16 på taget. Kontrakten gælder pr. 1. januar 2018, og der betales 

årligt kr. 12.000 for antennepositionen, og der er betalt forud for 2018, hvilket skal ske 

årligt inden 22. december.  

 

Punkt 11. Vinterferie i den næste periode. 

Den næste periode byder på vinterferie, og vi har personale på ferie fra uge 5 og frem til 

udgangen af uge 10. Altså fra 29. januar – 9. marts 2018.  
 

Ad punkt 4:Byggesag 

Tirsdag den 19. december blev et kort statusmøde afholdt mellem Charlotte Szøts Jakobsen, Claus 

Bjørton, KLB og SL. 

Da Charlotte har afholdt ferie siden 22. december 2017 og først mødt på job igen den 10. januar 

2018 (i dag), vil KLB således først modtage skitseudkast som lovet i den kommende periode. 

Drøftelserne omhandlede mulighederne for at få så meget som muligt finansieret eksternt, og alt er i 

luften, så må tiden vise hvad der holder og hvad der ikke gør dette. Planen er at der over foråret skal 

afholdes et informationsmøde med bestyrelsen og personalet om status, hvor vi står og hvad vi 

forventer at sigte imod. Der blev igen snakket om vigtigheden med at få beboerne med, og hertil 

nogle workshops, hvor beboerne kan få indblik i økonomien og hvad sagen ellers omhandler, så 

beboerne også langsomt kan klædes på informationsmæssigt. Der blev ikke fastsat datoer, men først 

i rækken forventes at blive et fælles informationsmøde, hvor bestyrelse og personale deltager 

sammen, nok først i slutningen marts eller april, hvilket er SL`s bud. 

 

Ad punkt 5:Børnedemokrati 

Status omkring vores samarbejdspartnere er nu, at man så småt er i gang i Odense, hvor 

tegninger på 11 indkøbte robot græsmaskiner skal beklæde skjoldene, og så holde en slags 

indvielse i slut april, hvor robotterne slippes løs. 

I Slagelse har der været indkaldt til møde med børn i december, og her er det muligvis 

bålpladser og andet der starter processen op. 

Aalborg har haft det første møde hvor børnene var indkaldt i går tirsdag den 9. januar 

2018, så det bliver spændende at høre mere om hvad de så finder på. 

Tirsdag den 16. januar 2018 tager SL med Stine og Kristine til Odense, hvor vi skal tale 

med driftsmanden Jesper, så vi kan give input der hvor der er brug for dette. 
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Stine og Kristine (især Kristine) har været rundt hos Vores samarbejdspartnere nogle 

gange, og medvirket til møder og andet nødvendigt omkring opstart i den enkelte 

afdeling, og nu skal tingene så i gang på hver sin måde i hvert sit miljø, det bliver 

spændende. 

 

Der er bud efter projektet efter Almene Boligdage og modtagelse af prisen vi fik der, men 

vi må ind imellem sige pænt nej tak, da vi jo er i et forsøgsstadie, hvor tingene skal 

afprøves på forskellig vis, og der  

 

Ad punkt 6:Beboerhuset 

  Intet nyt 

Ad punkt 7: Internet / telefoni / TV 
Dansk Kabel TV har lovet at der er skabt forbindelse til Rødovre Boligselskab på den 

anden side af Roskildevej, så de er klar den 1. februar 2018. SL har formidlet at der 

kommer beboerliste via KAB så der kan opkræves husleje hos dem der er tilmeldt til 

Brøndby Net`s administrator. Jeg har af Vores kontaktperson i Dansk Kabel TV Søren 

Balslev den 10. januar 2018 fået oplyst, at de grundet forskellige årsager ikke kan få 

tingene på plads før 1. april 2018. Det er blandt andet tilslutningen til forretningsfører der 

halter, men også at de selv er meget pressede, og ikke har materialer klar til omdeling, og 

de beklagede meget at jeg intet har hørt. 

Så lige nu er udmeldingen at man er klar 1. april 2018.  

Det mere positive er, at prisen for tilslutningen er ændret fra kr. 68.000 til nu at koste kr. 

43.300, fik SL oplyst 10. januar 2018.  
 

Ad punkt 8: Meddelelser fra styregruppen i Kærene. 

• Bydelsmødre: organiseringen går planmæssigt. 

• Hjælp til enlige med demens. Projekt i samarbejde med Alzheimer foreningen og RK. 

• Juleaften blev løftet af en flok julemindede frivillige. 

 

Ad punkt 9: Kurser til AB 
LZ har meldt sig til ”Ny i bestyrelsen” 

Ad punkt 10: Meddelelser fra andre og spørgsmål til Afd.Best. 

 

 

 

 

Ref./ Per Djursholm  


