
Til samtlige boligtagere 
I FAB afdeling 403- Fredskovhellet 36 - 54 

Referat af det ordinære afdelingsmøde for FAB afd. 403, Fredskovhellet, den 13. 
september 2021, kl. 19.00 

Deltagere: 
24 hustande. 
2 fra administrationen: Dinah Stuhde Ditte Sundmann. 
Organisationsbestyrelsesformand FAB, Helle Hyrd Hansen. 
Ejendomsmester Per Ptak. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
6. Godkendelse af regnskab for beboerhuset
7. Godkendelse af regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb
8. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab for 2020 til orientering samt budget for 2022

til godkendelse
9. Fastsættelse af maksimumsrammen for budgetåret 2020 til individuel modernisering

kr. 400.000
10. Behandling af indkomne forslag

- Etablering af festudvalg, ønskes af bestyrelsen
11. Valg af Afd. bestyrelsesformand for 2 år (Steen Knudsen er på valg)
12. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. (Ove Ekbøl er på valg)
13. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (Gunes Yildis er på valg)
14. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (Lene Madsen er på valg)
15. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (Jens Andersen på valg)
16. Valg af suppleanter
17. Eventuelt

Velkomst 
Afdelingsbestyrelsesformand Steen Knudsen bød velkommen. 

Pkt. 1 Valg af dirigent 
Formand for FAB Helle Hyrd Hansen blev valgt. 

Pkt. 2 Valg af referant. 
Lene Madsen blev valgt. 

Pkt. 3 Valg af stemmetællere. 
Carina Berglund og Katja Knudsen (48 stemmer blev registreret efter håndsoprækning) 

Pkt. 4 Godkendelse af forretningsorden. 
Kell Bækkelund havde fremsendt forslag, vedr. ændring af valg af suppleanter, således at 



der fremover bliver valgt 1. og 2. suppleant på afdelingsmødet,(forslag B 3). Forslaget blev 
godkendt med flertal. 
Forretningsorden af 13. september 2018 blev herefter godkendt. 

Pkt. 5 Afdelingsbestyrelsens beretning. 
Det er ikke meningen, at affald skal stå på opgangen, det er forbudt , da de også fungerer 
som flugtveje. 
Der er nogle som glemmer at benytte deres garager, bestyrelsen henstiller til, at man 
sætter sin bil ind. Det står i lejeaftale, at garagen skal benyttes mellem kl. 1 8  og 06. 
Renovering/ vinduer/ gavle/ stigestrenge, der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde, 
hvor bestyrelsen forventer at leje nogle lokaler på Nordisk Lejrskole. Bestyrelsen forventer 
at afholde mødet senere på året. 
Kontoraften hver d. 1 torsdag i måneden kl. 18. Beboerne er velkomne, hvis de har gode 
ideer eller andre spørgsmål til bestyrelsen. 
Kondiklub arbejder på indkaldelse til generalforsamling. 

Pkt. 6 Godkendelse af regnskab for beboerhuset. 
Der blev ikke fremlagt noget regnskab. 

Pkt. 7 Godkendelse af regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb. 
Kell Bækkelund stillede spørgsmål til udgiften til mad og drikke. 
Bestyrelsen undersøger om mad til Hovedbestyrelsens møder er bogført forkert. 
Hvis dette er tilfældet, bliver det rettet, og pengene kommer retur til afdelingen. Regnskab 
godkendt. 

Pkt. 8 Fremlæggelse af årsregnskab for 2020, samt budget for 2022. 
Huslejen stiger med 1 1/2 % pr. 1/1-22. Garagelejen stiger med 1 1/2% pr. 1/1-22 
Vedr. storskraldscontainer: Hvis vi ikke bliver bedre til sortering, kan det ende med en 
huslejestigning for, at vi kan beholde containeren. HUSK, afdelingen har en trailer, som 
man kan leje. 
Kell Bækkelund stillede spørgsmål vedr. regnskabet for 2020, specielt hvor meget den 
nyanlagte parkeringsplads foran blok F havde kostet, da det ikke entydigt fremgik af 
regnskaberne. Dinah Stuhde oplyste, at den samlede pris var på 855.000 kr. Kell stillede 
yderligere spørgsmål til, hvordan det kunne komme til at koste over½ million kr. mere end 
de 340.000, der blev godkendt af afdelingsmødet i 2018. Dinah svarede, at der for 
budgetåret 2020 var blevet godkendt yderligere 350.000 kr. ved afdelingsmødet i 2019 og 
derudover ved friholdte beløb i afdelingen. 
Kell gav udtryk for, at det fremover ville være på sin plads, at afdelingen blev informeret 
om større projekter, der viser sig at blive dyrere end det, som afdelingsmødet har 
godkendt, hvorfor Kell har fremsendt forslag vedr. udsendelse af nyhedsbrev (se pkt. 10, 
forslag B 1 ) . 
Dernæst stillede Kell spørgsmål vedr. posten om ekstern besigtigelse. Han ville gerne vide 
om det var beløb øremærket den eksterne granskning, som er blevet lovpligtig og skal 
finde sted hvert 5. år for at sikre, at vedligeholdelsesplanerne er realistiske og overholdes. 
Det blev bekræftet af Ditte Sundmann, der kunne oplyse, at der allerede sidste år havde 
været ekstern granskning af afdelingens energimærkning. 
Kell Bækkelund stillede til sidst spørgsmål vedr. Saltolåse som stiger fra 10.000 kr. til 
40.000 kr. årligt. Dette skyldes dyrere vedligeholdelsesudgifter, bl.a. skal der nye batterier i 
1 gang årligt og i takt med at der kommer flere låse, stiger udgiften. Der er nu over 100 
saltolåse installeret i afdelingen. 

Pkt. 9 Fastsættelse af maksimumsrammen for budgetåret 2020 til individuel 



modernisering kr. 400.000 
Godkendt. 

Pkt. 10 Behandling af indkommende forslag. 
A. Husorden pkt. 10 Elforbrug i kælder og garager.
Kell Bækkelund har fremsatte et ændringsforslag til bestyrelsens forslag, der specificerede
og konkretiserede det, således at det bliver indsat i husordenens pkt. 10 Hobbyrum,
kælderrum og garager. Bestyrelsen kunne anbefale dette forslag og trak deres eget
forslag. Ændringsforslaget blev derefter godkendt . Ændringsforslaget vedhæftes og
indskrives i husorden.

B. 1 Efter god debat mellem forslagsstiller, beboere og bestyrelse ændredes forslaget til:
Efter bestyrelsens vurdering hænges relevant information vedrørende afdelingen op i
opgangen 3-4 gange årligt.

B. 2 Forslag om gult kryds på P-plads ud for blok F.
36 stemmer imod, 12 stemmer for. Forslag forkastes.

B. 3 Ændring vedr. valg af suppleanter. Punktet blev behandlet under pkt. 4., 
Forretningsorden.

Etablering af festudvalg. De var ingen, som meldte sig. Bestyrelsen håber nogle 
beboere vil melde sig, så der fortsat kan afholdes bla. Fastelavnsfest . 

Pkt. 11 Valg af afdelingsformand for 2 år. 
Steen Knudsen blev genvalgt. 

Pkt. 12 Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. 
Ove Ekbøl blev genvalgt. 

Pkt. 13 Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. 
Gunes Yildis blev genvalgt. 

Pkt. 14 Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. 
Lene Madsen blev genvalgt. 

Pkt 15 Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. 
Jens Andersen blev valgt. 

Pkt. 16 valg af suppleanter. 

Carina Berglund blev valgt som 1. suppleant. 
Kell Bækkelund blev valgt som 2. suppleant. 

Pkt. 17 Eventuelt. 
Carina Berglund spurgte ind til ladestandere for elbiler: Steen oplyste, at det er indtænkt 
ved renovering af P-pladser. 
Kirsten Strafehl spurgte ind til åbning af bommen ved brandvejen, i tilfælde af sygdom hvor 
Falck skal ind. Per Ptak og Steen oplyste, at Falck nok skal finde ind, og at det kun er 
brandvæsnet, som har adgang. Man kan altid få åbnet bommen, efter nærmere aftale med 
Per. Kirsten ville endvidere høre, om man ikke godt kunne udvide brikkerne til også at 
kunne åbne i andre blokke, end den man bor i, hvis man nu akut skal hjælpe en beboer i 








