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Ref:03-19 

 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet onsdag den 13. marts 2019 

Kl: 19.00 i bestyrelseslokalet Nørrekær 16. 

 

Deltagere: Afdelingsbestyrelsen 

   Klaus Bentsen, KB  

   Karin Sørensen KS   

Per Djursholm, PD (afbud) 

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. 13. februar 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. BL: Boligen nummer 2, marts 2019.  

2. BL: Beboerbladet nummer 1, Marts/April 2019.  

3. KAB: Indblik nummer 1, Marts 2019.  
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4. Cafe ´Biblioteket: Nyhedsbrev nummer 45, Marts 2019.  

5. Cafe´Bibliotet : Det boligsociale arbejde i Kærene 2018.  

6. 01.-02.03 9.kredskonference. BL bliver 100 år. De tre Fér ”den danske model” Fællesskab, 

Forening, Finansiering. MAX, Lisbeth, Karin og KB deltog. 

7. 26.03.19 Boligkonference på Christiansborg, vi kører fra Café Biblioteket Klokken 17.15. Claus 

Bjørton og Susanne er tilmeldt. 

8. Flemming Strøm trækker sig fra Radius bestyrelse. Valgproceduren til posten har givet 

anledning til kritik.  

Ad punkt 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

Punkt 1. Opsagte lejemål pr. 11. marts 2019 

I den sidste periode er der 2 boliger der er sendt i tilbud samt et lejemål der er udlejet. 

Det lejemål der var omtalt sidst, hvor lejer ikke var fraflyttet rettidigt er fraflyttet med udgangen af 

februar 2019. 

 

Punkt 2. Udgiftskontrol pr. 11. marts 2019 

Udgiftskontrol for konto 114-119 lægges til AB`s gennemgang og orientering og omfatter driftskonti. 

 

Punkt 3. Vandforbrug februar 2019  

Vandforbruget for februar 2019 er dannet, og ser således ud: 

Sted    Februar 2019    februar 2018   

Lillekær 1-19     99 liter pr. person/døgn    96 

Lillekær 2-8   117     124 

Nørrekær/Maglekær 108       92 

Nørrekær 10-20  117     123 

Gennemsnittet i februar ligger på 100 liter pr. person/døgn og årsprognosen efter 2 måneder er på 113. 

Målet for 2019 er at ligge under 116 liter pr. person/døgn når året er omme. 

 

Punkt 4. Affaldssortering etagehusene - Status 

I Lillekær 1-19 har der de sidste 4 uger været afhentet 14,75 affaldscontainere med skaktaffald, en 

minimal smule mere end gennemsnittet for 2019, der efter årets 2 første måneder ligger på 14,5. 

I Nørrekær/Maglekær har der i de sidste 4 uger været afhentet 22 affaldscontainere, som svarer til 

gennemsnittet på 22,75 ugentlige afhentede affaldscontainere. 

 

Punkt 5. Salg af stoffer i Kærene – Stadig ro i områderne. 

Der er stadig – nu på 6 måned – ro i Kærene omkring synlig handel med stoffer. 

 

Punkt 6. Gartnerentreprise sat i tilbud 

Lige nu er der deadline på tilbud vedrørende afdelingens vedligeholdelse af grønne arealer, og 

afdelingen skal modtage tilbud senest onsdag den 13. marts 2019. Skulle der ikke opstå tvivl eller 

yderligere spørgsmål til dette, forventes der lavet en aftale med eksisterende eller nyt gartnerentreprise 

pr. 1. april 2019.  

 

 

Punkt 7. Butikshus Nørrekær 1 – Status lige nu. 

Som bekendt bliver vi – AKB Ved Milestedet – ikke informeret mere af Innovator, efter de købte 

ejendommen ved årsskiftet. Men efter sigende vil forretningerne have åbent indtil 1. april, hvor de så har 

en uge til at tømme deres inventar. Vi aflæser stadig målere, som så vil blive mellemregnet med KAB på 

et tidspunkt, når tingene opgøres endeligt. 

 

Punkt 8. John Rathmann - Lokalbetjent 40 års jubilæum og afskedsreception. 

Lokalpolitibetjent John Rathmann har 40 års jubilæum, og holder samtidig afskedsreception mandag 

den 1. april 2019 mellem kl. 14.00 – 16.00 i Beboerhuset. 

SL har via Per Djursholm sendt invitation til jer alle. Da vi skal fortælle hvor mange vi kommer, skal 

dette meddeles til SL inden 21. marts 2019.  
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Punkt 9. Oplæg til dagsorden/indkaldelse Afdelingsmøde 6. maj 2019.  

Så er der som aftalt på sidste møde lavet et oplæg til indkaldelse/dagsorden til afdelingsmødet mandag 

den 6. maj 2019 kl. 19.00 i Beboerhuset. 

SL gennemgår dagsorden, som skal omdeles senest 8. april 2019.  

 

Ad punkt 4:Byggesag 

Der er udsendt referat fra sidste informationsmøde som blev afholdt den 5. februar 2019 i Beboerhuset. 

Der er fastlagt dato for ekstraordinært Afdelingsmøde hvor økonomi/husleje konsekvens skal 

fremlægges og besluttes, og dette møde finder sted tirsdag den 23. april 2019 kl. 17.00 i Beboerhuset. 

Her vil KAB sørge for dagsorden/indkaldelse, så deler vi den ud internt. 

1. Informationsskrivelse nummer 2 er husstandsomdelt.  

2. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 23.april klokken 17.00 . 

 
Ad punkt 5:Børnedemokrati 
Her sker der aktiviteter igen, hvor vi starter med ”venskabsbesøg” fra Sjælør i Sydhavnen, som kommer 

forbi med 9 af deres børnedemokrater mandag den 18. marts 2019 kl. 16.30, hvor vores område 

fremvises og der udveksles erfaringer. Onsdag den 20. marts 2019 afholdes det 3. Advisory Board, hvor 

det nedsatte ekspertpanel drøfter status og ideer til det forsatte arbejde der skal foregå i projektet, Dette 

foregår i Beboerhuset fra kl. 10.00 – 12.30. 

Mandag den 25. marts 2019 kl. 16.30 afholder vi børnemøde, hvor børnene skal arbejde på den 

skraldekampagne, de har udvalgt som en af årets begivenheder. 

Da vi mangler finansiering til den fremtidige forsættelse efter 2019, skal der findes kr. 30.000 til dette. 

SL har ansøgt KAB om dette, og har fået et svar, hvor KAB tilbyder skriveassistance til det tunge 

ansøgningsarbejde. Dette arbejde kan vi ikke give fra os selv, da en 3. fase som vi ansøger omkring skal 

detailplanlægges og beskrives meget præcist, da ansøgningen også er en drejebog, som kun Stine og SL 

kan lave, ligesom økonomi skal nøje beskrives og præciseres. Da vi nok ikke kan forvente midler fra 

KAB, er der kun den mulighed, at vi ansøger AKB Rødovre selskabet om disse midler, og skal derfor 

høre om bestyrelsen kan tilslutte sig dette, ifald vi ikke kan få midlerne andre steder fra. Vi er ca. 65-70 

% henne i ansøgningsproceduren, som vi efter aftale med Velux Fonden har fået lov til at afleverer 1. 

maj 2019, og så for vi formodentlig svar derfra i løbet af efteråret 2019. Skulle dette blive et afslag på 

forlængelse, hvilket Velux Fonden normalt aldrig giver forlængelse til, så må vi i gang med andre fonde, 

som vi naturligvis undersøger over sommeren, så vi har alternativer klar, ifald vi skal andre veje. Men vi 

lægger muskelkræften i Velux Fonden, der selv har bedt os ansøge på ny, men det er jo ingen garanti. 

 

Ad punkt 6:Beboerhuset 

Her lægges en række fliser bag Beboerhuset, da der er gangvej i græsset. Der laves samtidig kold vand, 

så traktorer kan skylles i gavlen af huset. 

 

 

Ad punkt 7: Internet / telefoni / TV 
Her skal vi tage stilling til, om vores kontrakt med YouSee på TV delen skal opsiges, og vi skal overgå 

til Rødovre Net. SL vil få kontrakten gennemset i KAB, så vi gør tingene rigtigt, hvilket vil ske over 

foråret. 

 

Ad punkt 8: Meddelelser fra styregruppen i Kærene. 

1. Budgetseminar 21.-22.03.19.  

2. Status på Jubilæet. Åbning med morgenmad i telt på Vestes Baner klokken 10.00. 

 

Ad punkt 9: Kurser til AB 
Taget til efterretning. 

 

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

Mike havde sidste søndag konstateret , at varmvandet forsvinder sidst på formiddagen. 

Det vil sige, at rensning afanlægget ikke havde den ønskede virkning. 
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Sethi får anmeldelser om myrer i Højhus 2. Han har bedt beboerne om at meddele det på 

ejendomskontoret. 

Forsat god healing. 

Kh. 

Klaus. 

 

Mogens ønskede ikke at genopstille til afdelingens bestyrelsesvalg den 06.05.19 

 

 

 

 

Ref./ Per Djursholm  


