






























 

 

Dagsorden for afdelingsmøde afd. 21  
13.09.2016 

 

1 Velkomst ved bestyrelsen Præsentation af bestyrelsens medlemmer. 
 
24 fremmødt til aftenens møde. 

2 Valg af dirigent Jonas har meldt sig til at være dirigent til aftenens møde.  
 

3 Valg af stemmeudvalg Formand Kristian Radoor forklarer, at der ved aftenens møde 
ikke er noget at stemme om. Alle indkomne ”forslag” er 
formuleret på en måde, så der ikke kan afgives stemmer. 
Indsendte formuleringer kan drøftes. 
 

4 Fremlæggelse af 
afdelingsbestyrelsens 
beretning. 
-herunder årsberetning fra 
haveudvalg  
-årsberetning og valg til 
aktivitetsudvalg. 

Afdelingens årsberetningen læses højt af formanden Kristian 
Radoor.  
Teknisk udvalgs arbejde præsenteres kort herunder. 
(se bilag)  
 
Camilla (346) og Ole (318) fortæller om aktivitetsudvalget. Max 
(380) og Dan (316) melder sig til aktivitetsudvalget. 
 
Kristine fortæller om haveudvalgets arbejde det indeværende år. 
 

5 Behandling af indkomne 
forslag: 

Forslag nr.1 – lås på brændeskur 
Bestyrelsen informerer om, at bestyrelsen har bestilt ny lås. 
 
Forslag nr. 2 – rengøring af solfangere 
Bestyrelsen orienterer om, at solfangerne er selvrensende. 
Solfangerne har en hældning, der gør at regnvand skulle rense 
tilstrækkeligt. Øjba anbefaler desuden ikke at rengøre 
solfangerne.  
 
Forslag nr. 3 – Havereglementet 
Forslaget er trukket retur. 
 
Forslag nr. 4 – kommunikationsplatform 
Kristian Radoor fortæller om halvårsmøde med øjba ift. 
opfølgning fra afdelingsmøde 2015. Her var en af punkterne en 
videre drøftelse omkring et kommunikationsforum. Efter flere 
overvejelser er det blevet besluttet i fællesskab med øjba, at der 
ikke kan stilles et kommunikationsforum til rådighed.  
 
Det pointeres at bestyrelsen bør orientere om den opfølgning der 
er på afdelingsmødet. 
 
Flere kommentarer går på, at et kommunikationsforum ikke er 
ønsket. Tillige er det et svært stykke arbejde at stille til rådighed.  
 



 

 

Referatet fra mødet er skrevet af Kim Kjærsgaard, bestyrelsen vil 
udsende referatet til afdelingens beboere snarest.  
Forslag nr. 5 – udeblivelse ved fælles havedag 
Bestyrelsen har ikke kompetence til at håndhæve fremmøde på 
arbejdsdage. Sanktionsmuligheder ligger ved øjba, de 
underrettes efter hver arbejdsweekend. Men hvad der sker 
derefter er ikke en del af bestyrelsens arbejde. 
 
Det pointeres, at arbejdsdagene er opgaver vi løser for os selv. 
Afdeling 21 er vores alle sammen afdeling, så når vi er ude og 
arbejde, så er det for egen vinding. 
 
En kommentar omkring, at det ikke er i orden at kritisere den 
indsats der ligger i planlægningen af havedagene. Dagen er 
planlagt efter bedste overbevisning, og ønsker man tingene 
anderledes, står det en frit for at melde sig til haveudvalget. 
 
Forslag nr. 6 – hensættelse af storskrald og brug af tørrestativer 
Storskrald er drøftet under årsberetning, så det frafalder. Der er 
en kommentar omkring tørrestativer, med en opfordring til at 
fjerne stativerne fra tid til anden, når der ikke hænger tøj til 
tørre. 
 

6 Godkendelse af afdelingens 
driftsbudget for det 
kommende år 

Kristian Radoor gennemgår afdelingens driftsbudget. 

 Der er en fejl i budgettet, som Kristian har gjort øjba 
opmærksom på. Beløbet afsat til kursus til bestyrelsen 
var konnoteret fejlagtigt. Fejlen er rettet og det betyder 
et fald i den varslede huslejestigning. 

 Der er afsat 130.000kr til vedligehold af terrasser. 
(Drøftelse omkring hvordan vedligehold skal angribes. 
Anbefalingen går på at det skal skrubbes med varmt 
vand.) 

 Fremover er der afsat 30.000kr til haveudvalget til 
vedligehold. 

 
Kristian afsøger om fremmødet kan godkende budgettet for 
2017. 
9 stemmer for  
13 stemmer imod 
 
Hvis de budgetterede penge ikke bliver brugt i afdelingen i 2017. 
Så vil det betyde et fald i husleje de efterfølgende 3 år. 
 
En kommentar med opfordring til bestyrelsen om, at øjba skal 
have en begrundelse for, hvorfor der er flest der stemmer imod 
budgettet.  
 



 

 

7 Valg til bestyrelsen Bestyrelsens vigtigste opgave er at være med til at gøre 
afdelingen et rart sted at bo. Med til at støtte op omkring det 
gode fællesskab. 
 
Valg af formand (Kristian Radoor genopstiller ikke) 

- Camilla klappes ind som formand for de næste to år. 
- Stor tak til Kristian Radoor for hans indsats. 

 
Valg af 2 medlemmer for to år (Camilla K. B. Hansson 
genopstiller, Vibeke Horup genopstiller ikke) 

- Christian Robinson stiller op og klappes ind. 
- Kristian Radoor stiller op, og klappes ind. Tilbyder at 

varetage kassérposten. 
 
Valg af 2 medlemmer til 1 år (Jonas Christensen og Sofie Sadolin 
genopstiller ikke. Niklas Hansen og Lisbeth Lund Jensen trækker 
sig) 

- Gitte (282) 
- Birthe (400) 

De opstillede klappes ind.  
 
Valg af to suppleanter for 1 år. 

- Peder (323) 
- Inge (282) 

 
Tak til de valgte bestyrelsesmedlemmer. Og stor tak til de 
afgående bestyrelsesmedlemmer. 
 

8 Eventuelt  Ønske om retningslinjer for behandling af terrasser. 

 Thomas Rotten vil gerne lave en kalender for afdelingen 
for år 2017. 

 Forslag om at få uvildig byggesagkyndig på besøg og se 
vores afdeling igennem (byggeriet især), som led i 
forarbejdet inden 5års syn. 

 Forespørgsel på snerydning. Om der i bestyrelsen vil ses 
på, hvordan opgaven kan løses af flere end blot en enkelt 
mand. Bestyrelsen forklarer, at der er lavet en plan for 
græsslåning og at denne oprindeligt var tænkt som også 
at kunne bruges til snerydning. Om det kommer til at 
forholde sig sådan, kan ikke siges med sikkerhed pt.  

 Forslag om at der på næste afdelingsmøde bliver afsat et 
punkt til en ansvarlig fra øjba fraflytning, istandsættelse, 
mv. (OBS; når man som beboer oplever problemer, så 
skal der skrive både til bestyrelse og til øjba. Så vil der 
være emner at drøfte til halvårsmøde).  

 Forespørgsel på hvordan ovenlysvinduet skal rengøres. 
Samt på hvordan man vasker alger af skifer stenene.  



 

 

 Spørgsmål om hvor mange nøgler man må kopiere til 
egen bolig. Svaret lyder at ved fraflytning skal der 
afleveres 3 nøgler til øjba.  

  



 

 

Bilag: 

ÅRSBERETNING AFD 21 2015/16  

De første år i afdeling 21 har været præget af arbejdstunge opgaver med planlægning og anlægning af 

fællesområder. I år har der endelig været plads til at nyde frugten af vores alles arbejde, men der har også 

været nye udfordringer og arbejde med at vedligeholde de anlagte ting.  

Bestyrelsen  

Omtrent halvdelen af bestyrelsen var ny efter sidste afdelingsmøde, så det har derfor været nødvendigt at 

bruge tid på at sætte de nye medlemmer ind i bestyrelsens opgaver og rammerne for bestyrelsesarbejdet. 

Vi besluttede i løbet af året at vælge en næstformand for at undgå stemmelighed ved afstemninger, når 

formanden ikke var til stede og Camilla Bach Hanson blev enstemmigt valgt. I årets løb har vi sagt farvel til 

Niklas, som trådte ud af bestyrelsen og Gitte Skovfoged trådte som 1. suppleant til i stedet.  

Storskraldsplads 

Afdelingen har haft en udfordring med håndtering af storskrald, som overvejende har været placeret ved 

affaldsøerne, hvilket til tider har skadet de tilgrænsende buske og skabt problemer for færdslen samt 

hindret tømning af affaldscontainerne. Vi besluttede derfor at tildele et markeret område på P-pladsen 

foran bygning … hvor man kunne stille storskrald i henhold kommunens regler. Desværre har det af flere 

omgange været nødvendigt at indskærpe disse regler bl.a. på Facebook, men med begrænset held fordi 

storskrald har været stillet ud dage og nogle gange uger før afhentning, hvis denne overhovedet var 

bestilt. Vi har alle sammen har et ansvar for at området ser pænt og indbydende ud og vi henstiller hermed 

på ny til at storskrald ikke stilles ud før tidligst aftenen før bestilt afhentning.  

MgO plader 

Vi blev i årets løb orienteret om at afdeling 21 desværre er bygget med de skandaleramte MgO-plader. 

Fugtmålinger på byggeriet i afdelingen foretages stadig, men der har på nuværende tidspunkt ikke været 

målt for højt fugtniveau. Pladerne skal dog med sikkerhed skiftes på et tidspunkt, omend vores afdeling 

næppe bliver den første. Pt. er 2 pilotprojekter gået i gang for at se hvordan man mest hensigtsmæssigt får 

skriftet pladerne. 

Antenneaftale 

Nye nationale regler betyder at husstande i andels-, ejer- og almennyttige foreninger ikke længere er 

bundet til at betale for en fælles TV-aftale via foreningen. Problemet er at flere afdelingers aftaler, 

herunder under vores afdeling, indeholder internet, som ikke er omfattet af de nye regler. Østjysk Bolig 

arbejder pt. med at få dannet et overblik over hvornår og hvilke aftaler der kan opsiges, og de vil i 

samarbejde med bestyrelsen vurdere, hvilke ordninger der skal præsenteres for afdelingens beboere. Det 

skal nævnes at bestyrelsen i indeværende år har haft en dialog med AURA, hvor det har stået klart at de 

ikke på nuværende tidspunkt kan levere en billigere aftale end den vi allerede har. 



 

 

Solceller 

En anden af årets udfordringer har været omlægning af afregningen af overskudsstrøm fra vores 

solcelleanlæg, så vi ikke længere får rabat på den el vi bruger om aftenen som det hidtil har været 

tilfældet. Det giver derfor nu god mening at bruge mest el når solen skinner. 

Teknisk udvalg 

Efter afdelingsmødet sep. 2015 blev der oprettet et teknisk udvalg bestående af Leif Johnsen, Gitte 

Skovfoged og Sofie Sadolin. Udvalget arbejder bl.a. med at få afklaret om der forligger garanti på vores 

udgåede hækplanter, forberedelse af 5 års eftersyn og er tovholder mht. skiftning af MgO-pladerne. 

Desværre har det vist sig meget vanskeligt at komme i kontakt med de ansvarlige i Østjysk Bolig. 

Forhåbentlig lykkes dette i løbet af det kommende år. 

Fællesarealer:  

Som nævnt har 2015/16 primært stået i vedligeholdelsens tegn. Derfor er antallet af arbejdsdage også 

blevet skåret ned fra 6 dage i 2015 til 5 i 2016. Udgåede planter har skullet erstattes og ukrudt og græs 

holdes nede. Til det sidste er der blevet oprettet et solidt hold af energiske frivillige, der passer 

græsarealerne på skift, så området fremstår pænt og velplejet. Som noget nyt har vi det sidste år også fået 

en professionel til at hjælpe med at holde de genstridig græstotter på P-arealerne relativt effektivt nede på 

en miljøvenlig og med en for os beboere begrænset arbejdsindsats. Der har således været rig lejlighed til at 

nyde vores dejlige fællesarealer. Legepladsen er et stort tilløbsstykke både i det daglige og til 

børnefødselsdage, og de indkøbte legeredskaber har vist sig at være både solide og holdbare. Boldbaner 

og bålplads bliver også flittigt brugt og jordbærbuskene bliver ribbet næsten før bærrene er modne. Helt 

efter planen.  

Det er dog fortsat vigtigt at vi husker at fællesskabet kun er det værd vi bringer ind i det. Vi har alle ansvar 

for at tingene fungerer og at Afdeling 21 er et rart sted at bo. Der skal være plads til forskellighed, men 

uanset uenighed er det vigtigt at vi alle husker at tale pænt til hinanden. Både over hækken, til 

arbejdsdagene og på de sociale medier. Vi oplever heldigvis også at tonen på afdelingens Facebook og i 

afdelingen generelt i stort omfang er præget af positiv dialog.  

Til slut vil vi gerne takke beboerne for at støtte op omkring det arbejde der bliver gjort, både på fælles 

arbejdsdagene, når aktivitetsudvalget indkalder til fest og i forhold til det arbejde som bestyrelsen udfører. 

En særlig tak skal også lyde til Peder Van, der år efter år gør en kæmpe praktisk indsats som ikke kan gøres 

op i timer.  

En stor del af bestyrelsen træder ud ved dette afdelingsmøde og ønsker ikke genvalg og vi skal derfor sige 

tak til Kristian Radoor, Vibeke Horup, Sofie Sadolin, Jonas Christensen, Lisbeth Lund Jensen og Gitte 

Skovfoged.  

 

Mvh Bestyrelsen 

 


