
 

Referat afdelingsbudgetmøde afd. 8 
den 6. september 2018 

1. Valg af ordstyrer. 
Poul Lyngkilde blev valgt som ordstyrer 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Velkommen til det første afdelingsmøde i den nye afdeling 8. 
Det var lidt af en omgang at få afholdt opstartsmøder for de 2 afdelinger. 
Der var desværre sket noget med indkaldelsen til afd. 8, da de desværre ikke var blevet indkaldt til det 
første møde. Derfor blev der indkaldt til et nyt møde. Mødet gik godt og bestyrelsen blev følgende: 
Jeanette Mondrup 
Henriette Jørgensen 
Anita Petersen 
Knud Erik Larsen 
Poul Lyngkilde 
Suppleanter blev 
Katharina Handberg 
Daniel Gouveia 
Daniel rejste desværre fra byen kort efter grundet nyt arbejde 
 
Vi er i dag mødt 24 lejligheder op ud af i alt  122 lejligheder. 
 
Der har i det forløbne år været 21 fraflytninger 
7 fraflytninger i afd.  8 
14 fraflytninger i afd. 9 
Det er nok lige i overkanten men jeg håber ikke at det er vores skyld. 
 
Som det er bekendt er vores lejligheder ikke af de nyeste så der er altid noget der skal repareres. Dette 
kigger vi på ved fraflyttersyn,  hvor vi tager stilling til diverse ting som gulve, lofter mv. 
 
Bestyrelsen har ikke været på have vandring her i sommer ,da jeg skønnede at det så fint ud med 
hækkene de fleste steder. 
Dog lige et lille opråb. 
Lad være med at stakke diverse affald og undlad at lade det ligge udendørs,  det er et dejligt sted for 
rotter. 
Prøv at holde lidt justits de steder der er galt !!!!!!! 

 

3. Bestyrelsens oplæg for 2019. 
 
Affaldsbeholdere: 
På længere sigt vil vi få flere affaldsbeholdere i afdelingen. I stedet for 2 containere vil vi få 3. Der skal 
på sigt snakkes om placering af disse beholdere. 
 
Legeplads:  
Vi har også et par legepladser som ikke just er af nyere dato, så vi har været ude at se på dem. Vi er 
blevet enig med Jørn Werner om at kontakte en person fra LEDON et legeplads firma,  så de kan komme 
for at se på pladsernes tilstand med sikkerhed og andet. 
  



Vaskehus & Værksted : 
Vaskehus – Værksted ved tidligere afd. 8  vil få nye låse i,  så alle i afdelingen kan få adgang til disse rum. 
Dog er det kun beboerne fra tidligere afd. 8 der må bruge vaskemaskinen.  Hvis det bliver et problem 
må vi tage det op. De nye nøgler kan også bruges til containerne som står i tidligere afd. 9.  
 
Havecontainer: 
Tidligere afdeling 8 får sidst på måneden en container til haveaffald sat op. Fremadrettet må de benytte 
containerne til haveaffald i gl. afdeling 9. Husk containerne er kun til haveaffald og der må ikke smides 
plastposer deri.  
 
P-Plads: 
Der har været snak om at sætte flere lamper op ved den nye p-plads . Det vil vi se på i løbet af efteråret, 
hvor mange og hvor de evt. skal opsættes.  
 
Parkering: 
Ved det meget forhadte sving fra Turøvej 1 til 9, vil der om kort tid blive sat parkering forbudt skilte op. 
Så håber vi at det bliver overholdt, der burde være p-pladser nok i afdelingen. 
 
Kloak separation: 
Kommunen begynder her i efteråret at grave nye rør ned til kloak. Første del bliver Lyøvej fra Rugløkke 
til Lyøvej 11,  og derefter bliver det Drejøvej op til svinget ved p-pladsen til Turøvej. De forventer at 
være  færdig hen i foråret 2019. 
 
Hjertestarter: 
NAB har søgt TRYG fonden om en hjertestarter, som skal hænge ved varmecentralen ved Fejøvej. Der 
ventes at vi får svar om ca. 3 mdr. 
 
Flaghejser: 
Poul takkede flaghejseren for indsatsen og appellerede til at endnu en flaghejser melder sig. 
 
Til sidst vil jeg gerne takke mine kolleger i bestyrelsen for det arbejde de har lagt for dagen og håber de 
vil bruge noget tid fremover. 
 
 

4.  Budgetter for 2019. 

Afdelingen har et underskud på 51.000. Der vil i 2019 komme en lille huslejestigning på 1% hvilket 

svarer til den normale pris og lønudvikling. Overskuddet fra tidligere år gør at vi undgår yderligere 

huslejestigning. Vi har en jævn opsparing i forhold til tilbagebetaling af tidligere underskud. Det er 

vigtigt at vi i afdelingen har en god opsparing, da mange bor i deres bolig i mange år og derfor skal have 

flytteomkostningerne dækket. 

Huslejeniveauet er forskelligt i de 2 afdelinger. Dette vil blive reguleret over de næste 10 år. 

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag  

Tilretning af ordensregler: Der blev tilføjet ændringer ifbm. Parkering af køretøjer større end normale 

biler. Ordensreglerne blev godkendt. 

Forslag fra Søren Christensen: Ønske om at få et vindue i stue der kan åbnes eller at terrassedør kan 

åbnes i kip. Jørn meddelte at udskiftning af vinduer i hele afdelingen er med i 30 års planen i år 2026 / 

2028. Der forventes udskiftning til træ-alu vinduer. Hvis man ikke kan vente til en fælles udskiftning, er 



det muligt at søge over råderetten. 

Der blev besluttet at de husstande der ønsker udskiftning af vindue eller terrassedør, kan søge over 

råderetten 

Spørgsmål: 

Anita: Vil undersøge om vi har ret til at udfylde registreringsattest pga. persondataforordningen? 

Svar: Vi indhenter kun oplysninger om forsikringssted og øretatovering nr. Dette er ikke 

personfølsomme oplysninger. 

Vedligeholdelse af skure og træværk: Beboerne skal selv vedligeholde skure og træværk. Afdelingen 

betaler malingen, men beboer skal selv udføre arbejdet. 

HC: Skal der også laves farveskift på træværk i gl. afd 9? 

Svar: Nej, de 2 farver forbliver indtil videre. 

Køretøjer der er større end normale biler skal parkerer ved Lyøvej 1-16 gl. boldbane eller 

længdeparkering ud for Turøvej. 

 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 
På valg var Anita Petersen – Anita blev genvalg 
og Henriette Jørgensen – Henriette blev genvalgt 

 

7. Valg af 2 suppleanter 
Der blev valgt 3 suppleanter. 
1. Suppleant -  Bendikte Christensen – Lyøvej 42   
2. Suppleant -  Katharina Handberg – Lyøvej 38    
3. Suppleant -  Sonja Ahrensberg – Drejøvej 12   

 

8. Eventuelt 
Christian: Hvilket græs bliver klippet af NAB? Svar: Poul undersøger. 
Tage: Drejøvej synker. Den er repareret i den ene ende, men synker nu også i den anden ende. Vi holder 
dem op i forbindelse med kloak separation. 
Birgit: Hvis ikke der er nogen der vil hejse flaget i afdelingen, kan flagstængerne så ikke bare fjernes. 
Poul: Man må også gerne låne flaget ved fødselsdage, blot man selv sørger for at hejse og nedtage 
flaget igen. 
Der blev spurgt til hvad hobbyrummet indeholder? Hobbyrummet har et par maskiner stående ellers 
ingenting. Man skal selv medbringe værktøj. Hobbyrummet må benyttes i hverdagen indtil kl. 20 og i 
weekenden til kl. 16. 
Træerne på kirkegården må de beskæres? Der undersøges om vi må fjerne de grene der hænger over på 
NAB’s grund. 
 
 
 

 
 
Referent: Camilla Simonsen 


