
Referat af ekstraordinært afdelingsmøde, Afdeling 6, tirsdag d. 14. juni 2022 
Tilstede: 40 husstande 
 
 

Afdelingsbestyrelsen: 
Alex Young Pedersen 
Sonia Karshaliyska 
Shershah Akbari 

 Administrationen mv.: 
Torben Brandi 
Mariane Toft-Dallgaard 
Vibeke Thiim Harder (ref.) 
Heidi Atzen Rasmussen, HomeCharge 

 
 
   Dagsorden 

1. Velkommen 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af stemmeudvalg 
4. Behandling af forslag om ladestandere til elbiler 
5. Eventuelt 

 
Ad 1 
Mariane Toft-Dallgaard byder velkommen og introducerer, hvad der skal ske i dag – i dag skal der kun 
stemmes om, hvorvidt man vil arbejde videre med et ladestander-projekt og have mulighed for at tage imod 
de 25% i tilskud fra ministeriet – HVIS man senere beslutter sig for at ville have ladestandere i afdelingen. 
Bliver der stemt ja i dag, vil der blive nedsat et ladestander-udvalg, der skal arbejde med detaljerne – som så 
skal til afstemning i afdelingen og arbejdet skal udføres inden for et år. 
 
Ad 2 
Mariane Toft-Dallgaard vælges som dirigent. 
 
Ad 3 
Alex Young og Anne Vibeke Friis vælges til stemmeudvalg. 
 
Ad 4 
Torben Brandi fortæller om, hvor ladestanderne optimalt kunne placeres. Han fortæller desuden om 
økonomien i et projekteksempel. 
 
Diverse spørgsmål fra beboere besvares: 
 
Det økonomi, der er udsendt til beboerne, er et bud på, hvad det vil koste at lave et projekt. 
 
Den type ladestander, der evt. skal sættes op, passer til alle elbiler. 
 
En afdeling, der kan tilbyde opladning til elbiler, ligger højt på mange boligsøgendes ønskeliste og det gør 
dermed en afdeling attraktiv. 
 
Et eventuelt udvalg vil bestå af beboere sammen med administrationsmedarbejdere, så et udvalgsarbejde vil 
ikke koste beboerne penge. 
 



 

 

Det er afdelingen selv, der vil eje ladestanderne, og det er beboerne, der bestemmer, om standerne skal 
være åbne for alle eller om det kun er beboere i afdelingen, der kan bruge dem. Der er også mulighed for at 
differentiere prisen for dem, der bor i afdelingen, og dem udefra. 
 
Vi ved ikke, hvor mange beboere i Bispehaven der har elbiler. 
 
Der vil være mulighed for at udbygge ladestanderantallet til en vis grad, når de først er der og behovet 
formentlig vokser. 
 
Kommentar: Jeg synes ikke, vi skal være first movers på ladestandere. Lad andre komme før os og gøre sig 
eventuelt dyrt købte erfaringer. Lad os høste erfaringerne derfra. Jeg tror også på, at teknologi bliver billigere 
over tid. 
Svar: Ift. udgiften, så ligger størstedelen af den i håndværkertimer, og de bliver normalt ikke billigere over tid. 
 
Kommentar: Jeg vil faktisk gerne købe en elbil nu. Men det er alt for bøvlet at få den ladet op, fordi jeg ikke 
kan gøre det hjemme nu. Man må jo ikke selv sætte ladestandere op i afdelingen, da alle p-pladser ligger på 
fællesarealer. 
 
Hvis der stemmes nej i dag, sker der ikke andet, end at I siger nej tak til at få 25% i tilskud nu. Man kan godt 
tage emnet op igen senere. Så er det bare ikke sikkert, der findes et tilskud længere. 
 
Hvis I vil gøre brug af de 25%, skal projektet være færdigt inden for et år. Det kan godt lade sig gøre, siger 
udbyderne. 
 
Afstemning: 
Ja: 36 
Nej: 42 
Blanke: 2 
 
Derfor sættes der pt. ikke gang i et videre arbejde omkring ladestandere. 


