
BESLUTNINGSREFERAT 

af Ordinrt Afdelingsnrode i Afdeling 403 FAB torsdag d. 13. september 2018 

Til stede: fra VIBO Dinah Stude, Christina, Tina. 
Organisationsformand: HeIle Hyrd Hansen, 
Afdelingsformand (Petersborgvwnget), Ole-Michael Hyrd Hansen 
Afdelingsformand (Fredskovhellet): Steen Knudsen, Bestyrelsesmedl.: Jens Andersen og Ove Ekb01, 
Suppleant: Kirsten Strafehl, Trine Lundquist. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Valg af stemmetllere. 
4. FremIggelse af bestyrelsens arsberetning siden sidste mode. 
5. Fremlggelse af regnskab for udlejning af beboerhuset. 
6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for Sr 2019. 
7. Godkendelse af forretningsordenen. 
8. Fastswttelse af maksimumsrammen for budgetaret 2019 til individuel modernisering Kr.400.000. 
9. Behandling af indkomne forslag. 
10. Valg af bestyrelsesmedlern for 2 Sr. 
11. Valg af suppleanter. 
12. Eventuelt. 

Afdelingsformand Steen Knudsen bod indledningsvist velkommen til det ordinwre afdelingsmode. 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent: Kell Bwkkelund blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at afdelingsmodet var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. 

Ad pkt. 2. Valg af referent: Kirsten Strafehl blev valgt. 

Ad pkt. 3. Valg af stemmetwIlere: Thomas, Mette Brentzen, Finn Pedersen blev valgt. (92 Stemmer blev optalt).  

Dirigenten benyttede sig derefter af sin ret til at bytte om p5 et af punkterne p5 dagsordenen. Det drejede sig om punkt 
7: Godkendelse af forretningsordenen. Da der i den udsendte forretningsorden stod angivet, at denne, inkl. evt. 
wndringsforslag, skal godkendes ved afstemning som noget af det forste p5 afdelingsmodet, blev punkt 7 s5ledes flyttet 
til behandling for punkt 4. 

Ad pkt. 7. Godkendelse af Forretningsorden. 
• Dirigenten fremsatte selv skriftligt folgende wndringsforslag til forretningsordenen: 

"Det fores15s, at teksten under Beslutninger i Afsnittet Afstemninger og Valg, ndres til: 
"Afdelingsmodet trwffer sine beslutninger ved almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede. Afstemningeme kan 
enten forego ved: 

• Skriftlig ofstemning eller 

• Afgivelse af stemmer ved handsoprakning_ 

SOfremt blot en af de stemmeberettigede ytrer onske om skriftlig afstemning, skal dirigenten efterkomme dette onske. 
Desuden kan afdelingsmOdet beslutte, at den endelige afgorelse of emner, der er til behandling p6 afdelingsmodet, skal 
trwffes ved efteffolgende urafstemning blandt afdelingens bolighavere. 
Sofremt blot en af de stemmeberettigede ytrer onske om afstemning om urafstemning, skal dirigenten efterkomme 
dette og Afdelingsmodet stemmer eftetfolgende skriftligt om, hvorvidt et emne skal sendes til urafstemning." 

Det fores15s endvidere, at teksten under punktet: "Beslutningsreferat", 4. linje efter ordet "afstemningerne" tilfojes fig.: 
", herunder antal stemmer for, antal stemmer imod samt evt. onto! blanke/ugyldige stemmer". 



Saledes kommer hele teksten til at lyde saledes: "Der udarbejdes et beslutningsreferat Ira afdelingsmodet. Referatet 
skal tydeligt gen give de forslag, der er til afstemning, hvad der er besluttet samt resultateme af afstemningeme, 
herunder antal stemmer for, antal stemmet imod, samt evt. antal blanke/ugyldige stemmer". 

Motivationen til wndringsforslagene er, at det i den udsendte forretningsorden ikke klart frenngar, hvorledes de 
forskellige afstemningsformer, herunder urafstemning, bringes i anvendelse samt at det ikke specifikt fremgAr af 
beslutningsreferatet, med hvor mange stemmer et forslag enten vedtages med eller forkastes med. 
Disse to forslag got-  forretningsordenen til et bedre vrktoj i relation til Afdelingsmodet samt bringer den i 
overensstemmelse med vedtwgternes § 17, der bl.a. omhandler urafsternning." 

Efterfolgende blev motivationen uddybet og understottet af Organisationsformanden samt Dinah Stude. 

Forslaget blev VEDTAGET ved Wandsoprwkning. (66stemmer for - 10 imod — 10neutrale). 

Ad pkt. 4. Bestyrelsens Srsberetning siden sidste mOde. 

Afdelingsformand Steen Knudsen fremlagde bestyrelsens beretning for Afd. 403 for 2017/18: 

"Samarbeidet;  i afdelingsbestyrelsen, med suppleanteme, med Ejendomsmester og med Vibo har vwret perfekt 

Kontoraftener; 11moder afholdt (k1.18 den forste torsdag i maneden). Bestyrelsen er ikke blevet overrendt, der har vxret 
8 beboer henvendelser— det kan tolkes som beboeme stort set er tilfredse med at bo her. 

Bestyrelsen bliver til gengwld overdyn get med diverse malinger, analyser og nye retningslinjer 

Beboer-Tryahed; Lyset i alle opgange txnder nu automatisk, nor nogen gar ind Vopholder sig i opgangen — automatisk 
lystwnding er ligeledes pabegyndt i kx1drene. KxIdertrappen udvendig vii blive malet gra i stedet for sort, dette giver et 
bedre lys pa trappeme. Der er sat nye Indgangsdore i nr. 45 og 46. De fungerer med brik-system og loser automatisk efter 
kL22, so man kun kan komme ind med en gyldig brik — sammenlagt giver det en oget tryghed for den enkelte beboer. 

5 gange har vores trappevask oplevet at finde menneske "fort" i opgan gene i hhv.nr.39, 42,52 og 54— maske en let udvej 
for "trxngende born", men kun et gat!!! 

Brandfare: Der er en tendens til at stile alt muligt skrammel i opgan gene under trappen — dette er ikke i orden! Vi har 
Hillerods bedste boligselskab med hensyn til at komme af med vores affald; vi har Storskraldscontaineren ved gay/en of 
nr. 54. Jeres hoveddorsnogle passer dertil- so benyt jer af det. 
Afdelingsbestyrelsen har "beordret" Per til at fjeme alt der star i kwldrene uden navn pa — det er et krav fra 
Brandmyndighedeme! 

Affaldssorterina;  Der var i april maned besog af "Natur, miljo og klima" udvalget fra Hillerod kommune. De har lavet en 
forsogsordning med 3 boligselskaber, de lobene evaluerer pa. De var rimeligt begejstrede - vi er langt fremme med miljo 
og sortering. Vi fortalte, at vi har xndret lidt pa kommunens "billed-system", dels giver det bedre mening at smide gronne 
poser i de gronne molokker og dels af hensyn til, at born ofte tjener en skilling ved at go ned med skraldet — og vi op/ever 
at det virker! 

Molokkeme Myer ja,vnligt odelagt at vognmanden. 01-01-2019 overtager Kommunen heldigvis tomningen — de har 
samme ordning i Halsnws Kommune. 

Fra-flytteleiliaheder; Vores 3 Ejendomsmestre er ved at vxre uddannet til FAB's nye synssystem — et system der vil give en 
besparelse p020-40 % ved istandswttelse of lejligheder efterfraflytning. Alt er digitalt, alle lejlighedstyper er opmalt i hele 
FAB. Nor lejligheden er synet, sendes ordren afsted til de handvxrkere, der har vundet udbuddet" 

Efter afdelingsforniandens beretning var der mulighed for at kommentere pa den eller stille sporgsmal til bestyrelsen. 

Blandt beboerne var der generel utilfredshed med, at de gronne hkke bliver fjernet og der var ligeledes utilfredshed 
med at soklerne og kwldernedgangene/trapperne bliver malet gra. Flere beboere bad gentagne gange bestyrelsen om at 



genplante de hkke, der var blevet fjernet/skulle fjernes samt at soklerne forbliver sorte, for at forhindre, at det generelle 
synsindtryk bliver "grSt i grit". Bestyrelsen lovede at efterkomme dette onske. 

Der blev spurgt ind til status p5 omfangsdrwn ved blok F, hvor forsikringen efter sigende lovede at yde tilskud p5 50 %. 
Bestyrelsen svarede, at det var forkert, da det var kommunen, der skulle dkke tilskuddet. Der er ikke foretaget noget i 
relation til omfangsdraenet siden. 

En beboer kommenterede p5, at afdelingsformanden ikke med et ord i sin beretning var kommet nrmere ind p5 
renoveringen af vaskerierne. Beboeren mente, at det ekstraordinre afdelingsmode den 07.06.2018 var meget grotesk 
og vildledende, da beboerne ikke pa forhSnd var blevet informeret om, hvad modet i detaljer skulle omhandle. Bl.a. blev 
pkt. 3 p5 dagsordenen: Valg af stemmetwIlere sprunget over. Derudover blev der forst p5 afdelingsmodet orienteret om, 
hvad der skulle ske med de to vaskerier — en orientering, der med fordel kunne vwre blevet sendt ud sammen med 
indkaldelsen, s5 beboerne vidste, hvad modet gik ud p5. Endelig var der flere sporgsmal, som ikke blev besvaret 
fyldestgorende, bl.a. vedr. fravalg af swbedoseringen, som det viste sig, var modets virkelige m51. I forbindelse med 
sporgsm5I til blOdvandsanlgget, var et svar direkte logn og da nogle beboere anmodede om, at emnet om fravalg af 
swbedosering blev sendt til urafstemning, blev anmodningen bevidst overhort og undladt. Beboeren gay udtryk for, at 
godkendelsen saledes blev trukket ned over hovedet p5 beboerne og stillede afslutningsvis sporgsmalet til 
afdelingsbestyrelsen: Kan en ansvarlig bestyrelse i den grad omg5 vedtwgterne? 

Afdelingsbestyrelsen kommenterede ikke p5 dette, men dirigenten bad efterfolgende om, at indIgget blev taget til 
efterretning af bestyrelsen. 

Der var efterfolgende en del beboere, der kommenterede p5 vaskerierne, hvoraf en del gay udtryk for, at de synes det 
var ressourcespild at rive alle de eksisterende fliser ned — de fejlede jo ingenting og var i sin tid sat op for at undg5 
skimmelsvamp p5 ydervwggene. 
Nogle tilkendegav ogsa at det var irriterende med tre mindre torretumblere, da man for kunne nojes med to, men noget 
storre tumblere. Nu skal man for at torre samnne mngde toj, betale for tre, hvor man for kunne nojes med to. 
De nye swbesk5le er de rene balcteriebomber, og hvem gor dem rene? 
Der var ogs5 forslag til, at man kunne opswtte en vejledning p5 fremmedsprog i f.m. anvendelse af vaskerierne. 

Ad pkt. 5. Fremimggelse af regnskab for udlejning af Beboerhus - Festsal v/Christina, 
Festlokalet har vret udlejet 3 gange i 2017. Dvs. indtmgt p5 1800,-Kr. (600,- Kr. pr. clogn for strom, vand, rengoring) 

Ad pkt. 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for Sr 2019 
Dinah Stude fremlagde driftsbudgettet med fig. hovedpunkter: 
Huslejestigning 1% - Garageleje-stigning 1% - Kokkenl5n afdrages over 205r (som en del af huslejen) 
Daglig drift (konto 115) 10-ars-plan aendret til 15-5rs-plan. 
lstandsaettelse af flyttelejligheder beregnes ud fra gennemsnittet af 3 5rs fraflytninger. Tidligere tilladte ndringer i 
lejlighederne skal sttes lovligt i stand. Har en beboer boet i sin lejlighed i 8 Sr og 11 mdr. betaler (konto 117) 100% af 
istandswttelsen ved fraflytning. 
Tab p5 fraflytning "deekkes af FAB's dispositionsfond". 
I forbindelse med gennemgangen af budgettet blev fig. sporgsmal stillet: 
Vedr. P-Pladser: 340.000,- Kr. er mange penge, som er afsat til at etablere parkeringsplads for. Beboerne ville gerne sikre 
sig, at en godkendelse af driftsbudgettet ikke betod, at s5 var der sanntidig sagt ja til at der skulle etableres en 
parkeringsplads, som bestyrelsen kunne bestemme placeringen af. Bestyrelsen lovede, at etablering af ekstra 
parkeringspladser ville ske gennem dialog med beboerne, og at der under alle omstndigheder ville blive indkaldt til et 
ekstraordinwrt afdelingsmode, for en endelig beslutning trwffes. Men det er vigtigt, at pengene bliver afsat og 
oremaerket, sa der er nogle midler at arbejde med. 
Det blev i 2016 besluttet at der skulle etableres Video- overv5gning i Miljohus — hvorfor er det ikke sket? Bestyrelsen 
svarede, at det ikke er tilladt at etablere kameraoverv5gning. Beboerne savner en tilbagemelding fra bestyrelsen om 
dette, s5 man ikke gar og undrer sig over, hvorfor beslutninger taget p5 et afdelingsmode ikke fores ud i livet! 
Nye fjernvarmeror skal udskiftes ved fodboldbanen. Fodboldbanen skal repareres — forsikringen dwkker 50 %. 
Fjernvarmerorenes varmetab mellem blokkene betaler kommunen. 

Driftsbudgettet for Sr 2019 blev herefter enstemmigt GODKENDT. 

Ad pkt. 7. Godkendelse af forretningsordenen — GODKENDT (flyttet af dirigenten til efter punkt 3 i dagsordenen) 



Ad pkt. 8. Fastsmttelse af maksimumsrammen for budgetaret 2019 til individuel modernisering Kr.400.000. 
Forslaget blev GODKENDT. (Svarer til 4 kOkkener Srligt. Henvendelse til bestyrelse 1.torsdag i m5neden, hvis man vii 
a nsOge) 

Ad pkt. 9. Behandling af indkomne forslag 
Fra bestyrelsen  
Forslag 9.A: 
	

Rettelse at pkt. 10 valg af bestyrelsesmedlem: (Jens Andersen p5 valg jf. referat fra afdelingsmode d.13/ 
9-2017). VEDTAGET 

Forslag 9.13.1.: /Endring af vasketider. FORKASTET (Vigtigt: Husk at slette tur, n5r man er fwrdig/ikke skal vaske) 
Forslag 9.B.2.: Udvendig pudsning af altanskydevinduer p5hviler lejer. VEDTAGET. 80stemmer i alt. FOR: 65 IMOD: 5 

Neutrale: 4 
Forslag 9.13.3.: Bytning at garager. VEDTAGET (4 stemmer IMOD) 

Fra Beboere.  
Forslag 9.C.: VEDTAGET. Garage-ventelister skal kunne ses p5 Ejendomsmesterens kontor fra 1. oktober 2018 

Forslag 9.D.:VEDTAGET. Maling og reparation at balustre i opgangene. (Pris: kr. 14.500,- pr. opgang. Tages i indevrende 
budgetar fra posten til vinduespudsning (30.000,- kr.), og indarbejdes fremadrettet i budgettet — bestyrelsen 
undersOger og tilrettelgger det frennadrettet). 

Forslag 9.E.:Enstemmigt VEDTAGET. Nedswttelse af et PLANTE-TRIVSELS-PARKERINGS- OG MIUOUDVALG. Man 
henvender sig til forslagsstillerne, hvis man vii vaere med eller har onsker til udvalget. Udvalget indhenter 
prisoverslag og laver et oplwg med Okonomi, der skal godkendes at afdelingsbestyrelsen — frbr der af 
bestyrelsen indhentes tilbud. 

Forslag 9.F.: FORKASTET. Anskaffelse af strygerulle til fllesvaskerierne. 21 stemmer FOR —51 IMOD 

Forslag 9.G.: FORKASTET. Indg5else at aftale med parkeringsselskab. 4 stemmer FOR — 66 IMOD. Det indskwrpedes, at 
garager skal bruges! 

Forslag 9.H.: VEDTAGET. Etablering af vejbom v/nr. 54. Der var en lang drOftelse for og imod etableringen, bl.a. i forhold 
til, hvorvidt en born vii forhindre stor fart, efter at man har passeret bommen samt hvem der skal have 
adgang/chip og lovligheden i forhold til beredskabsmyndigheder. Der arbejdes videre med forslaget og evt. 
Vejbump (pris, lovlighed). 

Forslag 9.1.: VEDTAGET. 39 stemmer FOR —28 IMOD. Afdelingsbestyrelsen udvides til 5 medlemmer. 

Ad pkt. 10. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 Sr 
lEndret til valg at 3 bestyrelsesmedlemmer jvf. Forslag 9.1. 
PS valg var: 

• Jens Bruhn Andersen (for 2 Sr) 

• Ganes Yildiz, nr. 48, 1. tv. (for 2 5r) 

• Mette Sommer Brentzen, nr. 39, 2. tv. (for 2 5r) 

• Lene Madsen, nr. 44, 1. th. (for 2 Sr) 

Der blev uddelt stemmesedler til skriftlig afstemning om de tre tillidsposter. Stemmesedlerne var produceret af V1BO. 
Der blev givet instruktion at dirigenten og Dinah Stude fra VIBO og sidstnvnte ledte stemmeoptIlingen i 
stemmeudvalget, da hun overtog Mette Brentzens plads (som var p5 valg, og dermed inhabil mht. stemmeoptIling). 

Resultat: 
Gunes Yildiz(62 stemmer), Lene Madsen (27 stemmer) Mette Sommer Beerentzen (26 stemmer), Jens Bruhn Andersen (21 
stemmer) —4 ugyldige stemmer. 

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer: Valgt for 2 Sr Giines Yildiz, Lene Madsen, Mette Sommer Bwrentzen. 



Ad pkt. 11. Valg af suppleanter. 
1. suppleant: Kirsten Strafehl, 
2. suppleant: Djordje Stephanivic 
(ingen andre opstillede) 

Ad pkt. 12. Eventuelt.  
Der var mange fremmodte, mange forslag og a-KR:let sluttede sent. Der var tidvis en del uro, beboere forlod lobene modet. 
Der var derfor ingen beboere, der havde indlwg under pkt. 

Afslutningsvis takkede dirigenten for en god og lang aften med periodevis ro og orden. Han gay herefter ordet tilbage til 
afdelingsformanden, der erkl2erede afdelingsmOdet for afsluttet. 

Sten Knudsen, BestyrrelsesFormand 

Kell Bwkkelund, Dirigent Kirsten Strafehl, Referent 
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