
Referat fra afdelingsmødet d. 19. november 2009.

Dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg og referent
2a. Beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af afdelingens regnskab for tiden 1. august 2008 til 31. juli 2009
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Eventuelt

Ad. 1.)
Driftschef Viggo Strøm Børsting blev valgt til dirigent.
Jeanette bød velkommen til afdelingsmødet og præsenterede gæster, her i blandt, driftschef 
Jens Hesselberg Møller, Anita Blæsbjerg fra KABs Energiområde, Marit Frederiksen 
økonomimedarbejder fra KAB, Ejendomsmester Rene Jensen og ejendomsmesterassistent 
Søren.

Der var fremmødt 61 personer repræsenterende 46 husstande.

Ad. 2.)
Til stemmeudvalget blev Kurt Solfjeld, Nina Sørensen og Gert Christiansen valgt.
Som referenter blev Jeanette Staudorf og Ole Lagoni valgt.

Ad. 2a.)
Jeanette Staudorf aflagde beretning for det forgangne år og kom bl.a. ind på ros til personalet, 
den forestående ombygning af beboerhuset, containerpladsen og at man skal huske at hente sin 
nøgle, omkring bestyrelsens information gennem lokal Tv og hjemmeside, og den 
igangværende omlægning af telefoni og Internet.
Jeanette omtalte samarbejdet i Husum gennem Husum Fællesråd og kom især ind på 
problemerne med vandregnskabet og at Anita Blæsbjerg fra KABs Energiområde derfor var 
med til mødet.

Efterfølgende fremlagde Anita Blæsbjerg fra KABs Energiområde vandforbrugsregnskabet og 
dets udvikling gennem de sidste år.

2007 2008 2009
Kbh. Energi 34.049 34.430 35.809
Egen aflæsning 32.066 31.833 29.106

Undersøgelser over hvordan den voksende difference mellem vores egen aflæsning og 
Kommunens aflæsning, skal i værksættes og KAB lovede at udsende et skriftligt notat til alle 
beboere om årsagen og hvad der fremover vil blive gjort.

Beretningen blev godkendt.
Ad. 3.)



Drift regnskabet blev fremlagt af Marit Frederiksen. 
Der var mange spørgsmål til regnskabet, især de dele som vedrørte vandudgifterne.
Omkring korrektioner for vandregnskabet for 2006, blev der lovet en skriftlig redegørelse, 
sammen med KAB Energiområde.

Regnskabet blev ikke godkendt. 27 ja – 64 nej og 1 blank

Ad. 4.)
Der var indkommet 11 forslag.

Forslag 1:
Mere lys på Nordrupvej og andre ”sorte pletter” i Humlevænget
Forslaget blev behandlet sammen med forslag 5
Blev vedtaget med 3 stemmer imod og 6 undlod.

Forslag 2:
Vejbump på Nordrupvej
Det blev vedtaget at bestyrelsen og evt. beboere undersøger alternativer og arbejder på større 
trafiksikkerhed.

Forslag 3:
Renovering af affalds øer
Det blev besluttet at bestyrelsen arbejder videre og kommer med forslag.
Bl.a små glas container og flere tømninger af avis container.

Forslag 4:
Mere kontrol med håndværkere.
Efter en gennemgang af driftschefen om hvordan praksis er i dag, blev forslaget trukket.

Forslag 5:
Mere lys på stien mellem Veksøvej og Nordrupvej. (Forslag 1)
Forslaget blev behandlet sammen med forslag 1
Blev vedtaget med 3 stemmer imod og 6 undlod.

Forslag 6:
Parkering i Humlevænget (P-vagter)
Forslaget blev trukket. Der vil komme opslag med telefonnummer på kommunens P-vagter.

Forslag 7:
Skråparkering på Boeslundevej
Forslaget blev trukket. Men problemstillingen tages med i trafikudvalget.

Forslag 8:
Ændringsforslag til råderet uden for boligen punkt 3



Forslaget blev trukket efter fremlæggelse af lovgivningen. Bestyrelsen og driftschefen retter 
henvendelse til myndighederne, om det uhensigtsmæssige i lovgivningen.

Forslag 9:
Opsætning af hegn om tørrepladser til en pris på 50.468,75 kr.
Forslaget blev nedstemt med 1 stemme for, 5 som undlod.

Forslag 10:
Ændring i installationsretten
Forslaget blev vedtaget med stemmerne 28 for, 0 imod og 4 undlod

Forslag 11:
Ændring i råderet i boligen. Konsekvens af forslag 10.
Forslaget blev vedtaget med stemmerne 34 for, 0 imod og 0 undlod

Ad. 5.)
På valg var: Lis N. Nielsen, Ole Lagoni og Lone Kirchner.
Alle stillede op til genvalg og blev valgt.

Ad. 6.)
Som suppleanter genopstillede Nina Sørensen og Tina Molter, desuden blev Lene Tesdorph 
Jørgensen nyvalgt.

Ad. 7.)
Under eventuelt kom forsamlingen ind på om det stadigt var muligt at ringe gratis, indenfor 
Humlevænget. Klipning af hække. At man skal huske at sætte password på sin router og PC, 
især når vi går over til ComX. Samt det problem at nogle beboere er blevet opkrævet 
abonnement fra ComX på girokort, selv om de er tilmeldt betalingsservice.

Ryd kælderskakte for blade, så vandet kan komme i kloakken og fjern cykler, barnevogne m.v. 
så traktoren kan passere uhindret når det bliver tid til at feje sne på stierne.
Håndbog om almene boliger ligger på kontoret, hvis der er nogen som vil læse om vores 
spilleregler.

Jeanette Staudorf og Viggo Strøm Børsting takkede for god ro og orden.


