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Ref:09-18 

 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet onsdag den 12. september 2018 

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 MK Supp  

AnnegretheNielsen AN Supp 

    AKB 

   Søren Lillevang. SL  

Dagsorden var: 

Punkt  1: Godkende referat fra sidste AB-møde d.15 august 2018 

 

 " 2: Meddelelser fra formanden. 

 

 " 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

    

   "      4:  FN's verdensmål 

 

 " 5: Byggesag.  

 

 " 6: Børnedemokrati 

 

 " 7: Beboerhuset. 

  

 " 8: Internet / telefoni / TV. 

 

 " 9: Meddelelser fra styregruppen i Kærene. 

 

 " 10:Kurser til AB 

 

 " 10: Eventuelt / meddelelser / spørgsmål fra andre. 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af protokol fra møde   

                  Godkendt 
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Ad punkt 2: Meddelelser fra formanden. 

 
1. BL: Boligen nummer 5, september 2018.  

2. KAB: Indblik nummer 3, september 2018.  

3. Cafe´Biblioteket: Nyhedsbrev nummer 43, september 2018.  

4. Magasinet sammen om Rødovre september 2018. aktiviteter i Kærene m.m. 

5. Rødovre Lokal Nyt o6.09.18 . Demokratiet er ikke til at skyde igennem. 

6. Invitationer til frivilligfest fredag den 26.oktober 2018 klokken 18.00 blev omdelt. 

7. Budget møde med Erik  den 23.10.18 kokken19.00 på Rødovregård. 

8. 31.08.18 Plads til forskellighed.  Max og KB repræsenterede AKB Rødovre. 

9. 03.09.18 naturlegepladsen blev indviet af borgmester Erik Nielsen og Agger skrev 

autografer.  

10. 05.09.18 Bænken blev indviet af Karin med kagemand og kaffe. 

11. 12.09.18 FR og borgmesteren. 

 

Ad punkt 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

Punkt 1. Opsagte lejemål pr. 10. september 2018  

 

Der er kun et lejemål denne gang, som afdelingen hæfter for pr. 1. oktober 2018.  

Der har været en fogedforretning (faktisk 2) som begge er blevet annulleret, da der er betalt eller 

indgået betalingsaftaler. 

 

Punkt 2. Udgiftskontrol pr. 10. september 2018.  

 

Udgiftskontrollen på driftskonti 114 – 119 lægges til AB`s gennemgang og gennemlæsning. 

 

Punkt 3. Vandforbrug for august 2018.  

 

Vandforbruget for august 2018 ser således ud: 

 

Sted    August 2018    August 2017   

Lillekær 1-19     95 liter pr. person/døgn   85 liter pr. person/døgn 

Lillekær 2-8   112     105 

Nørrekær/Maglekær   84       83  

Nørrekær 10-20  100     109 

 

Gennemsnittet i august lå på 98 (2017 - 99) og årsprognosen efter 8 måneder ligger på 111 (mod 

115 i 2017), så vi ligger forsat fint i afdelingen i 2018.  

 

Punkt 5. Affaldssortering etagehusene – Status 

 

Her efter sommerferien er vi startet på registreringer igen, og i Lillekær 1-19 har vi den sidste 

måned fået afhentet 13,3 affaldscontainer ugentligt, hvor gennemsnittet er på 12,9. 

I Nørrekær/Maglekær  har der været afhentet 17,25 container ugentlig, noget under gennemsnittet 

som ligger på 23,4 container ugentlig. 

 

 

 

Punkt 6. Evaluering af afdelingsmødet 4. september 2018.  

 

51 lejemål var fremmødt til et afdelingsmøde lige efter bogen. Beretning og budget 2019 blev 

vedtaget uden de store kommentarer, og det ene forslag der var modtaget og omhandlede rengøring 

af svalegange 4 gange årligt blev vedtaget med et stort flertal, og ingen stemte imod. Et fint 

afdelingsmøde med 51 fremmødte (11,23 %), det er flot. 
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Punkt 7. Butikshus nedrives – Status lige nu 

 

Lige nu siger den udsendte tidsplan, at butikshuset får julehandlen med. Januar – februar 2019 er 

nedrivningsperiode, og så igangsættes nybyggeriet, som står klart omkring august. Denne plan kan 

dog forskydes eller trykkes mere sammen, men sådan ligger landet lige nu. 

 

Punkt 8. Elevator gulve – Ny belægning 

 

SL fortalte på sidste møde, at der var skiftet gulvbelægning på alle elevator gulve. Dette var en fejl, 

kun Lillekær højhusets 4 elevatorer har fået skiftet gulvbelægning, og Nørrekær 10-20 højhuset får 

skiftet dem nu.  

 

Punkt 9. Bænk indviet Nørrekær 10-12 

 

Karin sørgede for at den nye bænk ved Nørrekær 10-12 fik lidt opmærksomhed, og havde inviteret 

beboerne i de 2 opgange til kaffe og bænke kage, og dette tilbud modtog flere, så man nød bænken 

og hinandens selskab denne onsdag eftermiddag den 5. september. 

 

Punkt 10. Der males brandtårne lige nu 

 

Ja, så kom malerarbejdet endelig i gang omkring brandtårnene, hvor der jo efter sandblæsning af 

væggene har været lidt diskussion om ødelagte dørhåndtag, skæve døre og glas, som nu er ved at 

være på plads. Arbejdet pågår i Nørrekær, hvor Nørrekær 20 trappetårnet er færdigt, og det ser altså 

flot ud. 

 

Punkt 11. Salg af stoffer i Kærene – Nyt 

 

Situationen omkring salg af stoffer i Kærene har efter en meget rolig sommerferie nu igen taget fart, 

og er nærmest eksploderet de sidste 4 uger. Politiet har været på utallige besøg, og flere er taget 

med på stationen for besiddelse af stoffer eller andet ulovligt. Provokationerne overfor politiet er 

taget voldsomt til, og nu melder politiet ud, at de igen afsætter ressourcer, så handlen flyttes fra 

Kærene.  
 

Ad punkt 4: FN's verdensmål 
Karin og Max redegjorde for konferencen på Nyborg  Strand. 

AB Var enige ialt arbejde de de 17 verdensmål. Gerne et længere møde sammen med personalet. Vi 

afventer materiale fra BL/Katja 

 

 

Ad punkt 5:Byggesag 

Ja vi er nu ved at undersøge huslejekonsekvensen ved at skifte rør og køkkener i samtlige lejemål. 

Vi kommer til at starte sagen i etagehusene ifald beboerne vedtager økonomien, og så vil man lave 

det efterfølgende i etaper, hvor huslejen efter hver etape afslutning vil stige, hvorfor dette så også 

sker løbende. Der er afholdt informationsmøde med mange fremmødte tirsdag den 28. august 2018, 

og der vil så blive afholdt et besluttende møde i sidste kvartal af året, hvor køkkener præsenteres 

ligesom økonomien/huslejekonsekvensen skal vedtages. 

 

Ad punkt 6:Børnedemokrati 
Vi har haft fint besøg fra Velux Fonden som har besigtiget Vores område i regnvejr den 30. august 

2018, et positivt besøg, hvor vi drøftede flere ting der kan løfte synligheden på Børnedemokrati, og 

her bliver et af disse tiltag at Rådgivende Sociologer interviewer Rødovres Borgmester, KAB 

direktør, Skolelederen på Hendriksholm Skole og Vores protektor Daniel Agger, og det har alle 

svaret ja tak til. Velux vil gerne vide, hvorfor de støtter så meget op omkring Børnedemokrati, og 

disse svar er da også meget interessante at få, så næste gang der laves interview, er det ikke 

børnene, Stine og SL der står for skud. 
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Stine har fået lavet en kontrakt med den store boligadministration, der driver lejeboliger på 

Grønland, og de er voldsomt interesseret i Vores model, så derfor tyder noget på, at Stine igen skal 

besøge Grønland, men med SL i håndbagagen, hvilket jo er spændende, både for SL men da også 

for Vores projekts synlighed. 

Så havde vi en fantastisk åbning af Børnedemokraternes naturlegeplads mandag den 3. september, 

hvor Borgmester Erik Nielsen og Daniel Agger klippede båndet ind til naturlegepladsen sammen 

med de 3 store børnedemokrater, der har valgt legepladsen og Shelteren i området. En flot dag med 

et stort fremmøde, hvor iblandt kommunaldirektør Anders Agger og KAB`s Kundedirektør Sanne 

Kjær også var fremmødt. Børnedemokratiet fik gavekort til en planteskole (de ønsker plantet et 

suttetræ) foran ejendomskontoret, et gavekort med gratis entre på Egeskov Slot og biografbilletter, 

så det var flotte gaver der blev givet. En stor tak for hjælpen til bestyrelsen til popcorn og Slush ice, 

der blev serveret en del under seancen. 

 

Nu er vi i gang med at planlægge driftsfolkenes fælles erfaringsdag, som vi holder den 20. 

september i Odense hos CIVICA. Når alle har afsluttet dagen, tager Stine og SL andetsteds hen i 

Odense, hvor en flok udviklere fra Malaysia venter os, hvor vi skal fortælle om Børnedemokrati. 

Dette seminar afholdes af Kompan. Så kommer vores engelsk nok på prøver undervejs. 

Så skal vi videreudvikle på de aktiviteter børnedemokraterne har prioriteret, ligesom vi skal 

arrangerer bustur med en skoleklasse til rundvisning i Folketinget og arrangerer fællesmøde med 

børnedemokrater fra Slagelse, Odense, Aalborg og Rødovre i Odense 27. november 2018, så et 

travlt børnedemokrati efterår/vinter venter, men udviklende og spændende. 

 

Ad punkt 7:Beboerhuset 

Det virker til at lærred ruller ned og op som det skal via fjernbetjeningen, er det rigtig forstået? 

 

Ad punkt 8: Internet / telefoni / TV 
 

Ad punkt 9: Meddelelser fra styregruppen i Kærene. 

referat fra det den 29,11.18 er endnu ikke fremsendt.. 

Kunstprojektet med billede og tekst af flygtninge opsættes i Kærene. 

Torben fra SSP redegjorde for orienteringløbet i kærene. Formålet er at få flere ud imellem vores 

huse. Samtid bliver ikoniske steder poster. 

 

 

Ad punkt 10: Kurser til AB 
6 AB medlemmer deltager i året KAB konference 

 

Ad punkt 11: Meddelelser fra andre og spørgsmål til Afd.Best. 

 

 

 

 

Ref./ Per Djursholm  


