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Ref:11-18 

 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet onsdag den 14. november  2018 

Kl: 19.00 i bestyrelseslokalet Nørrekær 16. 

 

Deltagere: Afdelingsbestyrelsen 

   Klaus Bentsen, KB  

   Karin Sørensen KS   

Per Djursholm, PD 

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. 10. oktober 2018 

 

 " 2: Meddelelser fra formanden. 

 

 " 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

 

 " 4: Byggesag.  

 

 " 5: Børnedemokrati 

 

 " 6: Beboerhuset. 

  

 " 7: Internet / telefoni / TV / Hjemmeside. 

 

 " 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 
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Ad punkt 2: Meddelelser fra formanden. 

1. BL: Boligen nummer 6, november 2018. Erfaringer fra Holland med at flytte beboere fra udsatte 

boliger. 

2. FR mødet den 08.11.18:  

• Rødovre Boligselskab nedsætter huslejen med gennemsnits lig 5,4  

%.  

• FR´s 25-års jubilæum markeres på Rødovredagen i 2019. Kontingentet fordobles til 2 kr. pr. 

lejemål, for at dække udgifterne til jubilæet.  

3. 23.10.18 AB mødte talstærkt op til budget 2019 i RK. 

4. 27.-28.10 KAB-konferencen gode indlæg i plenum mens workshopperne var af svingende 

kvalitet. 

5. 06.12.18 klokken 18.00 på Ørbygård Årets ildsjæl kåres. 

6. 14.12.18 julehygge på Café Biblioteket. 

7. 24.12.18 Juleaften i kantinen på Milestedet. Alle er hjertelig velkomne klokken 14.00 for ønske 

hinanden en glædelig jul. Taler ved Britt og Erik og julemusik med Fede Finn og Funny Boys. 

8. 5.12.18 kl. 17.00 samarbejsdmøde på Cafebiblioteket 

 

Ad punkt 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

Punkt 1. Opsagte lejemål pr. 13. november 2018  

Der er denne gang 4 lejemål på listen, som fordeles således: 

2 udlejet – Boligsocialt RK 

2 udlejet – Ekstern ny i AKB/KAB 

Så ingen problemer med udlejning, der er pæn venteliste. 

 

Punkt 2. Udgiftskontrol pr. 14. november 2018  

Udgiftskontrol for driftskonti 114-119 lægges til AB`s gennemsyn og orientering. 

 

Punkt 3. Vandforbrug oktober 2018  

Vandforbruget for oktober 2018 er nu dannet og klar til opslag. 

Sted    Oktober 2018     Oktober 2017  

Lillekær 1-19   111 liter pr. person/døgn     98   

Lillekær 2-8   131      121 

Nørrekær/Maglekær 104      100 

Nørrekær 10-20  135      120 

 

Puha vi har brugt meget vand i oktober i år, pænt meget mere end oktober 2017. 

Oktobers gennemsnitlige forbrug ligger på 124 liter pr. person/døgn, og årsprognosen efter 10 

måneder ligger nu på 116. Sidste år lå den på 110!! 

Vi afsyrer lige nu vekslerne i alle boilerrum, som er en halvårlig servicekontrakt, så vi er 

vinterklar. 

 

Punkt 4. Affaldssortering etagehusene – Status 

Lillekær 1-19 har i den sidste periode på 4 uger fået afhentet 13,0 ugentlige affaldsbeholdere 

med køkkenaffald fra affaldsskakten.  Dette er meget normalt, da gennemsnittet ligger på 12,9 

container ugentligt. 

I Nørrekær/Maglekær området har der været afhentet 19,75 ugentlige affaldsbeholdere, og det 

er igen fint under det normale, da gennemsnittet her ligger på 23,4 ugentlige containere. 
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Punkt 5. Butikshuset status – Nedrivning 

 

Her har Innovator nu været i kontakt med Rødovre Lokal Nyt, som har fået udleveret den 

sidste nye skitse over det nye butikshus, hvor der er nyttehaver på taget. 

Som det fremgår, rives det gamle butikshus nu alligevel ikke ned i januar 2019, men først i 

marts eller i løbet af marts/april 2019, og derfor forventes det derfor først at åbne igen i 

oktober 2019. 

Ellers intet nyt fra disse kanter, andet end salget er godkendt af RK. 

 

Punkt 6. Salg af stoffer i Kærene – Ro lige nu. 

Som der blev fortalt på mødet i oktober, er der forholdsvis ro i lokalområdet Kærene omkring 

hash salg m.v. i øjeblikket. 

Politiet er synligt tilstede i både Kærene og Rødovre i denne periode, hvor der sættes målrettet 

ind omkring hash salg, hvorfor den umiddelbare ro i Kærene pludselig ændres, da de stresses 

pænt meget andre steder lige nu. 

Videoovervågningen er næsten færdigomlagt, og om meget snart kan politiet følge 

afdelingens overvågning via IPAD, og det har jeg hørt politiet er meget vild med sker. 

 

Punkt 7. Repræsentantskabsmøde torsdag den 15/11 kl. 17.00 

Husk at Repræsentantskabsmødet er flyttet fra KAB Kirkesalen til nye lokaler MBK 

Pilestrædet 61 København K, da man i øjeblikket slås med skadedyr i kantinen, som ligger i 

Kirkesalen. Mødet begynder kl. 17.00. 

 

Punkt 8. Alzheimerforeningen – demens og oplæg. 

Vi – 17 medarbejdere i Kærene er nu blevet Demens ven efter seminaret på Skovly i sidste uge, 

hvor Alzheimerforeningen gennemgik et fint oplæg, og hvor de havde premiere på en film, 

som udsprang af en hændelse som Kevin i AAB havde haft. Vi arbejder videre med 

Alzheimerforeningen og der afholdes nu et info møde hvor man kan blive Demens Ven i 

beboerhuset den 20. november 2018 kl. 17.00, invitation omdeles inden weekenden. 

Så er SL inviteret fint i byen den 28. november 2018 kl. 17.00, hvor KAB`s Forvaltningsudvalg 

vil høre om hvordan vi som boligafdeling har modtaget Demens budskabet, og hvad vi mener 

at kunne bidrage med i denne sammenhæng, og det kan jeg da godt få en halv time til at gå 

med. 

 

Punkt 9. Stiftende generalforsamling – Rødovre Net. 

Der er stiftende generalforsamling til Rødovre Net, som jo er en underafdeling af Brøndby 

Net. Denne generalforsamling står RB jo for, da de har været bagmand for Rødovre Net. Den 

finder sted 21. november 2018 kl. 16.15 hos RB Bandholms Alle. 

Her deltager Per Djursholm og SL, og der er lagt op til at PD kommer i den nye 7 mands store 

bestyrelse, hvor 4 pladser tilfalder RB forskellige afdelinger, 1 plads AKB Ved Milestedet og 1 

plads til et plejehjem der er med i Rødovre Net. Så er der endnu en ledig plads, og måske AKB 

får 2 pladser? 

 

Punkt 10. Gartner Servicekontrakt opsiges, og priser indhentes. 

Aftalen med Gartnerfirmaet Ingemann Hansen vil blive opsagt inden årsskiftet, muligvis 

inden udgangen af november, og så vil der blive indhentet priser fra interesserede firmaer, 

som vi finder relevante for opgaven. Naturligvis vil Ingemann Hansen blive indbudt, men vi 

mener at vi kun kan vinde ved at forsøge at lave lidt konkurrence, og har selvfølgelig også haft 
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lidt utilfredshed med nogle ting, som vi ønsker prioriteret, uden at kontrakten skal stige. 

Ingemann Hansens ejer har fået dette overbragt mundtligt, så nu laver vi opsigelsen, og tager 

priser ind over vinteren. 

Men evt. nyt gartnerfirma kan komme på tale pr. 1.4. 2019. 
 

Ad punkt 4:Byggesag 

Vi har haft det første møde hvor formanden, Claus Bjørton, Charlotte og vores nye tilknyttede 

byggesagsleder Søren Christensen samt SL deltog. Dette fortæller formanden om. 

Der er aftalt endnu et møde, hvor en rådgiver der formodes at komme i spil præsenteres, dette 

møde afholdes 4. december 2018 kl. 08.30 på Cafe-biblioteket som altid. 

Da vi endnu ikke har væsentligt nyt til beboerne, holdes der ikke et nyt informationsmøde i 

december, da de ting der drøftes lige nu, er på idebasis, og derfor ikke færdigbehandlet endnu. 

Der indkaldes til ny info møde når der er noget håndgribeligt at fortælle i januar/februar 2019. 
 

Ad punkt 5:Børnedemokrati 

Tryk på kedlerne, vi har haft møde med børnedemokraterne den 5. november kl. 16.30, hvor 

børnene drøftede og valgte hvilke aktiviteter de kunne tænke sig at arbejde med hen over 

vinteren. Her var en Oprydningsdag et ønske, hvor man indsamlede papir, affald m.v. De 

ønsker at drøfte skraldespande i området, som de mener kan blive en del mere spændende, og 

de vil gerne have en Mørkevandring, hvor der inviteres samarbejdspartnere med. 

Så besluttede børnene at de 1.000 kr. fra Rødovre Kommune de fik i gave ved indvielsen af 

legeplads skal gå til et ”Suttetræ”, og det bliver et troldetræ med røde blade, som skal plantes i 

en af de etablerede blomsterkummer foran Lillekær (ejendomskontoret). Her er prisen 

væsentlig over de penge vi havde til rådighed, men Anno-Ren leverer og planter dette 

troldetræ for beløbet. Dette sker i løbet af november måned. 

Torsdag den 15. november 2018 drager små 60 børn og voksne afsted mod Christiansborg, 

hvor Morten Bødskov står for rundvisning af halvdelen, og resten skal i folketingssalen eller 

på rundvisning, hvilket ikke vides på nuværende. Vi har fået midler fra § 18 puljen til turen, 

og har inviteret interesserede klasser, og det blev 2 6. klasser, der ønskede at medvirke, og vi 

har også 2 Børnedemokrater, der går i hver sin 6. klasse, så måske dette er medvirkende.  

Så er vi sammen med de 9 børnedemokrater ved at forberede oplæg til det store 

udvekslingstræf tirsdag den 27. november 2018, hvor vi 4 områder fra Aalborg, Odense, 

Slagelse og Rødovre fortæller om hvad vi laver hver især, måske noget kan inspirere andre 

projekter. Her vil vi komme med et PowerPoint oplæg, som børnene skal lave og fremfører. Vi 

kommer til Odense via Per Bent og skolens minibus samt 1 bil, så vi forventer at blive 9 børn 

og 4 voksne inkl. Per Bent fra Skolen. 

Så har vi biotur den 5. december 2018, billetter som vi fik fra KAB, og så er vi derhenne, hvor 

vi giver børnene lidt julefred. 

 

Ad punkt 6:Beboerhuset 

Der er bestilt omlægning af anlæg i Beboerhuset, så det efterfølgende styres fra en opsat IPAD, 

noget som skulle få pilfingre til ikke at pille forkerte steder! 

Varmen i beboerhuset aflæses, men da vi ikke har monteret målere i huset, bliver forbruget en 

del af afdelingens fælles forbrug, der udover huset omfatter indgangspartier og enkelte birum, 

hvor varme ikke måles via fordampningsmålere.  
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Ad punkt 7: Internet / telefoni / TV/ Hjemmeside 

D. 21. november 2018 er der stiftende generalforsamling i Rødovre Net SL og PD 

deltager. 

 Hvad skal der på hjemmesiden? 

KS,MG og PD arbejder videre med hjemmesiden. 

 

Ad punkt 8: Meddelelser fra styregruppen i Kærene. 

Mødet den 24.10.18. 

Der foreligger ingen referat. 

 Jubilæumsudvalg der vælges to fra hver afdeling, som mødes 26.11.18 klokken 16.30 på Café 

Biblioteket. 

Ad punkt 9: Kurser til AB 
 KS, MG og PD skal på kursus i hjemmeside hos KAB, pris 3-4000 kr. 

 

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

 

 

   Næste møde d. 12/12-18 holdes kl. 18.00 på Cafebiblioteket.    

 

 

 

Ref./ Per Djursholm  


