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Ref:02-19 

 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet onsdag den 13. februar 2019 

Kl: 19.00 i bestyrelseslokalet Nørrekær 16. 

 

Deltagere: Afdelingsbestyrelsen 

   Klaus Bentsen, KB  

   Karin Sørensen KS   

Per Djursholm, PD (syg) 

Safdar Sethi, SS  

Lisbeth Zimmermand LZ 

   Max Grenaae, MG 

   Mogens Andersen, MA 

   Mike Petersen MP (Supp)  

AnnegretheNielsen (AN Supp) 

    AKB 

   Søren Lillevang. SL  

Dagsorden var: 

Punkt  1: Godkende referat fra sidste AB-møde d. 9. januar 2019 

 

 " 2: Meddelelser fra formanden. 

 

 " 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

 

 " 4: Byggesag.  

 

 " 5: Børnedemokrati 

 

 " 6: Beboerhuset. 

  

 " 7: Internet / telefoni / TV. 

 

 " 8: Meddelelser fra styregruppen i Kærene. 

 

 " 9:Kurser til AB 

 

 " 10: Eventuelt / meddelelser / spørgsmål fra andre. 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af protokol fra møde   

                  Godkendt 

Ad punkt 2: Meddelelser fra formanden. 

1. Skrivelse fra Erik Nielsen, som takkede for gaven til 25-års jubilæet. 

2. BL: Boligen nummer 1, januar 2019.  

3. KAB-sommerhøjskole tilbud er husstandsomdelt 

4. Magasinet Sammen om Rødovre, februar 2019.  
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5. 17.01.19 Britt Jensens jubilæum. Vi var godt repræsenteret. 

6. 23.01.19 møde i varmecentralens bestyrelse. Vi gav grønt lys til en lille tilbygning, for at give 

bedre arbejdsforhold for de ansatte. 

7. 30.01.19 rep. møde i kundecenter C. SL, Max, Lisbeth deltog. 

8. 05.02.19 informationsmøde nr. 2. 105 beboere deltog. Godt møde.’ 

9. 12.02.19 RK og FR.  

• Lokalplan om Bykernen. Der afsættes 1,7 mill. Kr. til arkitektkonkurrence, som skal pege 

på hvordan man erstatter/udvider de administrative arbejdspladser. 

• Status over anviste lejemål i RK 2018. Fraflytningsprocenten var 7,54. RK anviste 230 af 

de 643 ledige lejemål. 

• RK anviser ikke areal til pumpestation/varmecentral.  

10. 26.03.19 Boligkonference på Christiansborg. Vi kører fra Biblioteks Cafeen 17.15. Direktøren 

fra Blog Politidirektøren fra Vestegnen er foredragsholdere., 

 

Ad punkt 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

Punkt 1. Opsagte lejemål pr. 8. februar 2019.  

 

Her har May-Brit kørt en liste ud gældende perioden 15. december – 15. februar 2019, og der 

er 7 opsigelser i denne periode, hvoraf flere er friske opsigelser, og derfor endnu ikke udlejet. 

1 lejemål – Udlejet RK  15/2 

1 lejemål – Dødsbo afd. Hæfter pr. 1/4 

2 lejemål – I tilbud afd. Hæfter pr. 1/4 

2 lejemål – Afd. Hæfter pr. 1/5 

1 lejemål – Afd. Hæfter pr. 1/6 

1 af disse lejemål er desværre voldsomt misligholdte, hvorfor der skal laves en del. 

 

Punkt 2. Udgiftskontrol pr. 8. februar 2019  

Udgiftskontrol for konto 109 – 119.999 lægges til AB`s gennemgang og orientering, og omfatter 

driftskonti m.v. 

 

Punkt 3. Vandforbrug januar 2019  

Vandforbruget for januar 2019 er nu dannet, og årets første måned ser således ud: 

Sted    januar 2019    Januar 2018   

Lillekær 1-19      98 liter pr. person/døgn    96    

Lillekær 2-8   117     114 

Nørrekær/Maglekær   99       93 

Nørrekær 10-20  119     111 

Vi starter altså året med et lidt større forbrug i januar end i 2018. Gennemsnitsforbruget 114 

som derfor også er årsprognosen. 

 

Punkt 4. Affaldssortering etagehusene – Status. 

Så er vi i gang med et nyt år, og i Lillekær 1-19 har der i den sidste periode på små 5 uger 

været hentet 14,25 ugentlige affaldscontainere. Gennemsnittet her er på 13,1 ugentlige 

affaldscontainere med husholdningsaffald. 

I Nørrekær/Maglekær har vi i den sidste periode haft afhentet 19,8 ugentlige affaldscontainere 

med husholdningsaffald, noget mindre end gennemsnittet fra 2018, så ligger på 22,75 

ugentlige affaldscontainere, så dette er meget fint. 

 

Punkt 5. Salg af stoffer i Kærene – Stadig ro i områderne. 
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Der er stadig – nu på 5 måned – ro i Kærene omkring synlig handel med stoffer, her tænkes 

især på garageanlæg v/Lillekær og andre steder, hvor det tidligere synligt har foregået. 

 

Punkt 6. Gartnerentreprise sat i tilbud. 

Som tidligere nævnt er gartnerarbejdet i afdelingen sat i udbud, og så håber vi på at få nogle 

gode bud ind, som meget gerne skulle give afdelingen en bedre pris på den årlige 

servicekontrakt. SL forventer at der kan løftes sløret for dette lige omkring 18. marts 2019, med 

lidt held måske på næste møde den 13. marts 2019.  

Mere om dette på næste møde. Ny aftale med gartnerentreprise/kontrakt forventes påbegyndt 

pr. 1. april 2019. 

 

Punkt 7. Butikshus Nørrekær 1 – Status lige nu. 

Som bekendt er butikshuset frasolgt, hvilket jo skete fra 1. januar 2019, hvor Innovator A/S har 

købt huset af afdelingen. Vi har hørt, at Netto, Restaurant og Frisør skal være ude med 

udgangen af marts 2019 (ifølge frisør), og så forventes nedrivningen at gå i gang i slutningen 

af april, det er hvad der blev fortalt på informationsmødet i tirsdags. Men vi har stadig strøm, 

vand, fjernvarme tilknyttet butikshuset, ligesom KAB opkræver husleje, så når dette er slut, så 

skal der laves en opgørelse, hvor afdelingen modregner husleje med det energiforbrug der har 

været siden 1. januar 2019. 

 

Punkt 8. Ferie i den kommende periode.  

Lige nu afholder May-Brit ferie i 2 uger og fra torsdag eftermiddag tager SL afsted i 3 uger, så 

næste større periode (hvor 3 medarbejdere holder fri) ligger før og efter påsken medio april. 

 

Punkt 9. Økonomimedarbejder tilknyttet afdelingen – Stoppet 

Afdelingens tilknyttede økonomimedarbejder i Kundecenter C – Katharina Izbicki – er efter 3 

måneders ansættelse stoppet, og vil skal over foråret have en ny økonomimedarbejder 

tilknyttet. Lige nu overtager Camilla Norup Andersen, som er økonomisk Teamchef i 

Kundecenter C opgaverne omkring AKB Rødovres regnskaber, muligvis med hjælp fra en 

anden økonomimedarbejder i Kundecentret. Jeg har fået at vide, at Camilla ifald at går som 

det skal er færdig med Ved Milestedet i bunden af februar 2019, og når dette sker, meldes det 

umiddelbare resultat (med den usikkerhed der nu engang kan være) ud til formanden. På 

tidsplanen kan man se, at Doktorhaven og Det boligsociale Projekt (Sus) færdiggøres i bunden 

af marts 2019. 

 

Punkt 10. Regnskabsmøder og afdelingsmøde 

Tirsdag den 16. april 2019 kl. 16.00 holder vi så vores regnskabsmøde, hvor vi gennemgår 

regnskabet for 2018. Her vil Camilla være til stede, og medbringer muligvis en 

økonomimedarbejder, der ligeledes muligvis skal overtage AKB Rødovres afdelinger 

efterfølgende. Dette møde holdes i Beboerhuset med spisning efterfølgende. 

Så har vi afdelingsmøde hvor valg, indkomne forslag, regnskab og Grønt Regnskab er på 

dagsorden. Afdelingsmødet afholder vi jo mandag den 6. maj 2019 kl. 19.00 i Beboerhuset, og 

senest 4 uger før mødet skal indkaldelse/dagsorden ud, hvilket skal ske senest den 8. april 

2019, og gerne den 5. april. 

 

Punkt 4. Fremlæggelse & godkendelse af regnskab 2018 samt Grønt Regnskab 2018. 

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag. 

Punkt 6. Valg af formand for 2 år. - Klaus Lind Bentsen 

Punkt 7. Valg til bestyrelsen for 2 år – Mogens, Karin og Safdar 
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Punkt 8. Valg af 2 suppleanter 1 år – Mike & Anne-Grethe 

 

Valghandling skal være afklaret inden udsendelse af indkaldelse/Dagsorden. 
 
 

Ad punkt 4:Byggesag 

Her er der som bekendt afholdt Informationsmøde nr. 2, og dette skete tirsdag den 5. februar 

2019 kl. 17.00 i Beboerhuset. 

105 fremmødte beboere deltog i mødet, hvor formanden bød velkommen til >Kundechef Claus 

Bjørton, Projektleder KAB Søren Elo Christensen & Teknisk Rådgiver Norconsult-KAAI Niels 

Andersen. 

Især Niels Andersen fremlagde tegninger og planer og modtog en del spørgsmål undervejs, 

som der blev svaret på ligeledes undervejs. Mødet sluttede kl. 18.50 i god ro og orden, som 

mødet jo også foregik i undervejs. 

Nu venter så næste møde som forventes at finde sted i slutningen af marts/starten af april. 
 

Ad punkt 5:Børnedemokrati 
Her har SL ansøgt KAB om kr. 40.000 til udarbejdelse af ny ansøgning, hvor 

projektbeskrivelse, økonomi, udvikling og indsatsområder skal beskrives. SL har endnu ikke 

hørt om tilskuddet kan bevilliges, alternativt skal vi selv finde penge til dette lokalt, hvilket 

dog bliver svært. Denne projektperiode udløber jo med udgangen af 2019, så vi håber at kunne 

få svar fra Velux Fonden i august/september 2019. Bliver dette et nej tak, så er det vi skal i 

gang med fondsansøgninger andet steds, og da en sådan procedure er langtrukken, kan vi 

naturligvis risikere ophold i projektet, så del 3 som næste step hedder først kommer i gang 

noget tid efter begyndelsen af 2020. 

Stine og SL var i Aalborg den 22. januar hvor vi fik drøftet fremtidsperspektiver og status med 

driftsfolkene og ledelse (Tina) i Himmerland Boligforening. 

Vi holder børnemøde med gæster fra Sjælør den 18. marts 2019 kl. 17.00 og så har vi vores eget 

møde med børnedemokraterne 25. marts kl. 16.30, hvor vi skal begynde at tale om rengøring 

og skraldekampagne, som børnene har besluttet. 

Den 20. marts afholder vi så det 3 Advisory Board med ekspertpanelet i Beboerhuset, så der 

kommer lidt at se til i slutningen af marts, efter ferien. 

Lige nu arbejder Stine på højtryk på en forhåbentlig super god fondsansøgning, hvilket tager 

stort set alt den tid hun har til rådighed, en stor opgave der jo gerne skulle give et godt 

fremadrettet resultat, så projektet kan forsætte. 

 

Ad punkt 6:Beboerhuset 

Her er der ændring på vej omkring I-PAD der er opsat på gavlvæggen i festlokalet. Da der ind 

imellem ”pilles” ved opsætningen, og netadgang dermed spærres for den næste bruger, har vi 

besluttet at der skal spærres for dette. Da lyset ikke må slukkes, vil der være lys på skærmen 

konstant, hvilket betyder at vi flytter den ind i lågen til anlægget, så lyset ikke generer i 

lokalet, da det kan virke skarpt. 
 

Ad punkt 7: Internet / telefoni / TV 
Her skal det over foråret undersøges, om vi kan opsige aftalen med YouSee og TV, så vi kan 

koble os over på Rødovre Net, der lige nu er noget billigere end pakkerne i YouSee. 
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Ad punkt 8: Meddelelser fra styregruppen i Kærene. 

• 12.02.19 havde jubilæumsudvalget møde. Arbejdet skrider planmæssigt frem, og der er sat 

flueben ved flere af de foreslåede aktiviteter. 

• Bydelsmødrene startede Kvinde Cafe` den 11.02. 45 kvinder deltog. 

• Tirsdags Caféen servere mad for ca.20 hver tirsdag aften. 
 

Styregruppen holder det årlige budgetseminar på Skovly torsdag/fredag den 22 og 23. marts 

2019, hvor budgettet for 2020 skal på plads, og andre opgaver drøftes. 

 

Og så er der afholdt endnu et Festudvalgsmøde vedrørende 25. års jubilæumsdagen lørdag 

den 31. august 2019, og her planlægges på livet løs. 
 

Ad punkt 9: Kurser til AB 
Max, Karin og KB er tilmeldt Kredskonferencen. Lisbeth   tilmelder sig. 

 

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

            Mike har erfaret at det varme  vand forsvinder hver søndag ved    

            middagstid. SL: anoderne blev renset i mandags for at sikre varme. 

            Sethi: Der kommer ikke vand ud af hanerne! SL forklarede:  Årsag:                       

            Perlatorer og brusere som fyldes med kalkrester grundet rensningen 

 

 

 

 

Ref./ Per Djursholm  


