


























 

Afdelingsmøde tirsdag den 30. august 2016 kl.1830, mødestart kl.1900. 

Fælleshuset, Hjelmagerparken 410, 8541 Løgten (Almenbo, afd. 31.). 

 

Dagsorden: 

 

1. velkomst ved afdelingsbestyrelsen. 

 

2. valg af dirigent. 

Laura. 

 

3. valg af stemmeudvalg. 

Sarah og Hanne. 

 

4. fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 

Fremlagt ved afdelingsbestyrelsesformand, Fatos. 

Ny indflyttede skal opdateres på malinglisten. 

Afdelingssamlinger er ikke aktuelt for afd. 19, fordi vores afd. allerede har en passende størrelse og ikke 

umiddelbart kan lægges sammen med andre og derved opnå en besparelse. 

Den nye grundejerforening kører som den skal, og står blandt andet for vedligehold af udenomsarealer. 

Stemmeberettigede til grundejerforeningen er alle beboere i foreningen, fordelt således, at der er én 

stemme pr. hustand. Det er muligt, at give fuldmagt til en anden, ved valg i grundejerforeningen, dvs. at 

Fatos, der repræsenterer afd. 19 i grundejerforeningen potentielt kan afgive 33 stemmer, én for hvert 

lejemål i afdelingen. 

 

5. behandling af indkomne forslag. 

Forslag 1: anvendelse af midler til etablering af legeplads i området bag boligforeningens huse.  

Der stemmes om pengene afsat på budget fra afd. 19 skal låses, udelukkende til en børnelegeplads eller 

gøres fri til en ”legeplads mellem generationer”. Afstemning ved håndsoprækning. 



Ja: pengene frigives,  

Nej: pengene låses,  

Afstemningens resultat blev, ja, ved simpelt flertal. 

 

Forslag 2: klipning af skrænter 2 gange årligt med en månedlig huslejestigning på op til 25 kr. Der stemmes 

ved håndsoprækning. 

Imod: 4,  

For: 2, 

stemme ikke afgivet: 1, 

Forslag 2, nedstemt, ved simpelt flertal. 

 

6. godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

6.1. Driftsbudget fremlagt ved Morten fra Østjyskbolig. Budgettet fremgår af fremsendt indkaldelse til 

afdelingsmødet. Der kan forventes en månedlig huslejestigning på mellem kr. 307,- og 393,-. Det forventes, 

at stigningen vil fortsætte de kommende år grundet almindelige prisstigninger. Prisstigningen forventes 

omkring 2-3 %. 

6.2. Afdelingsbestyrelsen har indtil udgangen af 2016 til at finde en vinduespudser til max. 40.000 kr. årligt, 

ellers indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at hæve beløbet, og dermed huslejen, 

til vinduespudsning. 

6.3. Afsættelse af 60.000 kr. på budget til anlæggelse af grus- eller flisestier ud til cykelstien, det lægges ud 

til afdelingsbestyrelsen til at finde forslag til anlæggelse af grusstier eller lignende. 

6.4. Administrationen undersøger om udførelsen af serviceringen af ventilationsanlæggene i lejemålene 

lever op til kravene. 

 

7. valg til afdelingsbestyrelsen. 

 

7a. valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

På valg er Helene og Laure, begge genvalgt. 

 

7b. valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 

Østjysk Bolig anbefaler ikke, at beboerne selv slår græsskrænterne.



Hanne 1. supplant og Sarah 2. supplant.  

 

8. eventuelt. 

Jan foreslog indførelse af tilmelding til afdelingsmøde – af hensyn til bestilling af mad til mødet. 

Morten ved Østjyskbolig – ang. Fibia. Kontrakten med Fibia udløber i april 2018 – administrationen vil 

sammen med afdelingsbestyrelsen finde et alternativ. Udgangspunktet er, at det enkelte lejemål selv skal 

finde sin tv-løsning, men der vil forsøges med en samlet løsning for netop at få en billig løsning. – 

Kontrakten med Fibia er opsagt. 

Intet festudvalg – Mette stopper. Afdelingsbestyrelsen opfordrer beboerne til at stille op til et 

aktivitets/festudvalg – festudvalget støttes af afdelingsbestyrelsen og der er på budgettet afsat midler til 

afholdelse af fællesaktiviteter. 

Hanne adspurgte til opkrævninger fra Fibia, der var urimeligt store. Jan orienterede om lignende problemer 

med Fibia og vil udforme en mail til rundkastning. Man skal selv være opmærksom på evt. 

uoverensstemmelser. 

Susan adspurgte til offentliggørelsen af regnskaber. De bliver offentliggjorte i slutningen af august efter 

repræsentantskabetsmødet – administrationen vil udfærdige et regnskab over afdelingens udgifter siden 

opstarten af afdelingen. 

Administrationen oplyser og anbefaler en bog om boligforeningers budgetplanlægning, hvis nogen ønsker 

indsigt i generel boligforenings drift. Bogen kan erhverves gennem administrationen.  

Hanne gjorde opmærksom på den lovpligtig 5’års gennemgang af lejemålene ved byggefonden – 

gennemgangen skal udføres ved udgangen af 2017. Byggefonden gennemgår lejemålet, så entreprenøren 

kan holdes økonomisk ansvarlig for udbedring af evt. skader. 

Administrationen vil undersøge om udgifterne til Dan Jord er realistiske for afdelingen og om de kan 

nedbringes. 

Sarah spurgte til rensning af ventilationsrørene tilknyttet Genvex anlægget. Det opleves, at der samler sig 

støv i rørene og derved mindskes effektiviteten med mulige lugtgener til følge. Administrationen vil vende 

tilbage. 


