
 
 

REFERAT  
Af bestyrelsesmøde i Frederiksborg Almene Boligforening 

nr. 2016-4 tirsdag den 24. maj 2016, kl. 18.00 i beboerlokalet i Elverparken,  
3400 Hillerød 

 

 
Til stede: 
Fra bestyrelsen: Helle Hyrd Hansen (mødte senere), Steen Knudsen, Laila Petersen, Kris Han-

sen, Ove Ekbøl, Per Bach, Charlotte Fischer, Inger-Lise Clausen 
 
Afbud: Jens Andersen, Christina Guldborg,  
 
 
Fra administrationen: Ditte Sundmann, Dinah Stuhde, Anne Merethe Bryder  
 

 
Til mødet var udarbejdet følgende dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i april 2016 
2. Meddelelser v/formanden 
3. Meddelelser v/administration 
4. Nyt fra afdelinger 
5. Beboerdemokrati 
6. Eventuelt  
7. Gennemgang af afdelingsbudgetter for 2017 

 
     
Punkt 1 – Godkendelse af referat fra den 24. maj 2015 
 
Referatet  godkendt.   
 
Punkt 2 – Meddelelser v/formanden 
 
Lukket punkt. 
 
Punkt 3 – Meddelelser v/administrationen 
 
Ingen meddelelser 
 
 
Punkt 4- Nyt fra afdelinger 
 
Langbjerg Park 
Alt omkring kabel TV er nu afsluttet. 
 
Der er indgået aftale med Bent Haagensen om ekstra sommerhjælp frem til den 31. juli 2016. 
 
Fredskovhellet 
Nogle af afdelingens beboer kan fejre guldbryllup. Lokalbestyrelsen har besluttet at afdelingen forærer en blomst i f. m. 
guldbryllup, såfremt beboerne har boet i afdelingen i 15 år eller mere. 
 
Petersborgvænget 
Der er opsat en sansegynge på legepladsen. 
Det gamle kontor omdannes til et hyggekontor for både børn og voksne. 
Lokalbestyrelsen har kig på eventuel badeværelsesrenoveringer i opgange 22A og 22B. 
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Elver alle 
Ingen ting 
 
Punkt 5 – beboerdemokrati 
 
Steen sidder i et udvalg med andre beboerdemokrater i kommunen hvor Andrea er tovholder. Der kommer nyt herom i 
forbindelse med beboerdemokratiets dag. 
 
Punkt 6 – Eventuelt 
 
Ingen ting. 
 
Punkt 7 – Gennemgang af afdelingsbudgetter 2017 
 
Elverparken 
Budgetforslaget udviser 0,5% lejestigning pr. 1. januar 2017. Til orientering svarer 1% lejestigning til 27.000 kr. i budget-
tet. 
 
Der er i alle fire afdelinger ikke budgetteret med henlæggelse til dispositionsfonden, i det dispositionsfondens mini-
mumsbeløb i boligorganisationen pt. er opnået. 
 
På konto 114 er der i alle afdelinger budgetteret med almindelig lønstigning samt budgettering af sommerhjælp. I Elver-
parken er der tillige budgetteret med vinduespudsning for alle boliglejemål. Der er i 10 årsplanen indarbejdet 300.000 kr. 
til molokker. 
 
Langbjerg Park 
Budgetforslaget udviser 1,5% lejestigning pr. 1. januar 2017. Til orientering svarer 1% lejestigning til 48.000 kr. i budget-
tet. 
 
Konto 114 stiger med 2%. På konto 118 beboerhus er det alene udgiften til varme der er budgetteret her. Andre udgifter 
til beboerhuset dækkes af indtægterne fra udlejningen som bestyrelsen står for. 10 årsplanen stiger svarende til 1% i 
lejestigning. 
 
Der er indtægtsført 171.000 kr. på konto 203.6 fra resultatkontoen. Herefter er der ca. 460.000 kr. tilbage på resultatkon-
toen til kommende vinduessag. Udgifter herudover skal dækkes af lejestigning. 
 
Petersborgvænget 
Budgetforslaget udviser en stigning på 4%, ændres af administrationen til 3%. Til orientering svarer 1% lejestigning til 
82.000 kr.  
 
Konto 114 renholdelse falder i budget 2017 i forhold til 2016, i det rengøring af vaskeri flyttes fra konto 114 til 118.  
Henlæggelse til A-ordning giver en stigning svarende til 3% og herudover er der stigning i 10 årsplanen. 
 
Fredskovhellet 
Budgetforslagets første bud udviste en stigning på 8,6%, det er så efterfølgende reduceret til 4,3%. Til orientering svarer 
1% lejestigning til 77.000 kr. 
  
 
Referent: Anne-Merethe Bryder 

 
 
 
 

 


