
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 1 af 5 
 

 
 

5. OKTOBER 2021 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Kim fra bestyrelsen bød velkommen og foreslog kundechef Allan Mortensen som dirigent, hvilket blev 

godkendt af forsamlingen. 

 

Allan takkede for valget. 

 

Herefter konstaterede Allan at indkaldelse, dagsorden og tilhørende materiale var udsendt rettidigt og i 

overensstemmelse med boligorganisationens vedtægter, så afdelingsmødet er beslutningsdygtigt. 

 

Allan appellerede alle fremmødte til at hjælpe til med at sikre at det blev et godt møde, som kunne 

afholdes i en god tone og med saglige debatter.  

 

Der var 24 lejemål repræsenteret på afdelingsmødet. 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

Allan forslog administrationselev Josefine Nymann Jensen som referent, hvilket blev godkendt af 

forsamlingen. 

 

Susan fra organisationsbestyrelsen og Oliver og Hans fra administrationen blev valgt til stemmeudvalg. 

3. Fremlæggelse af beretning 

Formanden Kim Voss fremlagde bestyrelsens beretningen for året der var gået, hvor han kom ind på 

følgende: 

 

• Corona, hvilket har gjort at der ikke er sket så meget i bestyrelsen. 

• Årets sommerfest, som var en kæmpe succes. Bestyrelsen appellerede samtidig til beboerne, at det 

kunne være rart med hjælp til fx op- og nedtagning af teltet. 

• Karlsgave har i forbindelse med KAB´s 100-års jubilæum fået et insekthotel, som er blevet placeret 

nede bag nyttehaverne. 

Referat af afdelingsmøde i Karlsgave 
Tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00 
Beboerlokalet Karlsgave 
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Beretningen blev herefter sendt til debat, og blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. 

4. Orientering om regnskab for 2020 

Allan orienterede om regnskabet for 2020, der blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 25.maj 

2021, som endte ud i et overskud på 68.278 kr. 

 

Regnskabet blev sat til debat, hvorefter forsamlingen tog regnskabet for 2020 til efterretning. 

5. Godkendelse af driftsbudget for 2022 

Allan fremlagde budgettet for 2022 som resulterede i en huslejestigning på 4,57% som primært skyldes 

øgede udgifter til ejendomsskat, vand, renovation og forsikringer samt fald i overført opsamlet resultat. 

 

Budgettet blev sendt til debat hos forsamlingen og der blev stillet spørgsmål til forsikringerne, som stiger 

meget. For i fremtiden at kunne nedbringe præmien, bliver der blandt andet kigget på alarmer til at 

opfange vandskader og røgalarmer for at undgå store brandskader. Der blev også stillet spørgsmål til 

udgiften til vaskerierne, hvor Serviceleder Hans Bendix Jensen præciserede posten. Sidste spørgsmål 

gik på det kommende tagprojekt i Skovfogedengen, hvor Hans kunne bekræfte, at forundersøgelserne 

er i gang. 

 

Budgettet blev efterfølgende princip godkendt af forsamlingen. 

6. Behandling af indkomne forslag 

• Forslag 1 – Beboerlokaler 

Afdelingsbestyrelsen og administrationen stillede forslag om godkendelse af nye priser for udlejning og 

udlejning på tværs af afdelingerne. * 

 

Forslaget blev godkendt af forsamlingen. Det nye reglement, med nye priser, er vedlagt dette referat. 

 

*Efterfølgende er forslaget blevet nedstemt i afdeling Ølsted, og det er derfor kun muligt at leje på tværs 

af afdelingerne Skovbakken og Karlsgave. 

 

Ønskes der i fremtiden at leje et beboerlokale, kan udlejningsansvarlige og alle informationer findes på 

www.ab2010.dk under den afdeling beboerlokalet ligger i. Kontaktoplysninger på de 

udlejningsansvarlige er ligeledes vedlagt referatet. 

 

 

• Forslag 2 – Husorden 

Afdelingsbestyrelsen og administrationen stillede forslag om godkendelse af ny husorden for afdeling 

Karlsgave. 

 

Efter debat om husordenen og ønsker om flere og præciserende tilføjelser blev husordenen, med 

nedenstående ændringer, godkendt af forsamlingen. 

 

http://www.ab2010.dk/
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- Beboerlokaler  

Det er tilladt for beboere i Karlsgave at leje beboerlokaler på tværs af afdelingerne Skovbakken og 

Karlsgave. Udlejning af beboerlokaler sker i henhold til ”Reglement for udlejning af beboerlokaler i 

Arresø Boligselskab” og ”Tillæg til lejekontrakt” for den enkelte afdeling. 

 

- Snerydning og glatføre bekæmpelse  

Det påhviler lejeren selv at udføre snerydning og glatførebekæmpelse fra gangsti og/eller havelåge 

til egen hoveddør. 

 

- Husdyr 

3.  Der må kun holdes hund, kat, kanin (i bur udendørs el. indendørs), fugle, hamster eller 

marsvin. Eventuelle unger skal afhentes senest 4 måneder efter fødsel.  

 

- Parkering og motorkørsel 

Der er 2 pladser foran de store boliger og 1 foran de små. Parkering skal foretages med hensyn til 

de andre beboere og deres biler. Campingvogne, trailere, biler over 3500 kg. og ikke 

indregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet uden særlig tilladelse, heller 

ikke på afdelingens parkeringspladser. 

 

Den nye husorden er vedlagt dette referat og kan læses på Arresø Boligselskabs hjemmeside 

www.ab2010.dk. 

 

 

• Forslag 3 – Hønsenet 

Beboer stillede forslag om at sætte hønsenet op omkring udhæng ved taget, for at undgå fugle. 

 

Beboeren var ikke selv til stede til at præcisere forslaget, men Hans forklarede at økonomien bag 

forslaget vil ligge på omkring ca. 300.000 kr., hvilket er højt i forhold til problemets størrelse og 

afdelingens økonomi. 

 

Forslaget blev nedstemt af forsamlingen, men driften vil kigge på muligheder for en løsning i forbindelse 

med tagprojektet i Skovfogedengen. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Kim Voss, Valentina Pauskic og Poul Nielsen var på valg og ønskede genvalg. Alle 3 blev genvalgt af 

forsamlingen. 

 

Sussi D Bruun var på valg og ønskede ikke genvalg. 

 

I stedet for Sussi ønskede Henriette Seiling at stille op til bestyrelsen, og da der ikke var andre som 

ønskede pladsen, blev Henriette valgt for en for en 2-årig periode. 

 

Det betyder at afdelingsbestyrelsen består af 7 medlemmer, og efter afdelingsmødet konstituerede 

bestyrelsen sig således: 
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Navn:   Post:  På valg næste gang: 

Kim Voss  Formand  2023 

Poul Nielsen  AB-medlem  2023 

Valentina Pauskic AB-medlem  2023 

Henriette Seiling AB-medlem  2023 

Elsebeth Andersen AB-medlem  2022 

Jonna Lundahl Voss AB-medlem  2022 

Jan Kragh  AB-medlem  2022 

8. Valg af suppleanter 

Henriette Seiling var på valg som suppleant, men eftersom hun var blevet valgt ind i bestyrelsen, efterlod 

dette en ledig post som suppleant. 

 

Sussi D Bruun ønskede i stedet at stille op til suppleant, hvilket blev godkendt af forsamlingen. 

 

Jette Jønsson Thomsen var på valg og ønskede ikke genvalg. 

 

I stedet for Jette foreslog formand Kim Voss, Niels Jørgen Pedersen som suppleant. Niels takkede ja til 

forslaget, og blev valgt ind af forsamlingen. 

 

Sussi D. Bruun blev valgt som 1. suppleant og Niels Jørgen Pedersen blev valgt til 2. suppleant, begge 

for en 1-årig periode. 

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

Karlsgave har på nuværende tidspunkt 7 pladser i repræsentantskabet. 

 

Det blev godkendt, at det er afdelingsbestyrelsen som er medlem af repræsentantskabet. 

10. Eventuelt 

Under punktet eventuelt, blev der talt om følgende punkter: 

 

• Skæve boliger: Projektet omkring Skæve Boliger er i fuld gang og er en selvstændig afdeling i 

boligselskabet. 

• Utryghed i afdelingen: Servicecenteret, og primært Hans, har et samarbejde med Team Kontrol. 

Team Kontrol er et samarbejde mellem kommunen og Nærpoliti. 

• Malerarbejde og løse brædder: Er der specifikke steder der er brug for udbedring, skal man som 

beboer kontakte servicecenteret i åbningstiden. 

• Efeu mellem haverne: Det er ikke forbudt at have efeu. Har man problemer med at det gror for vildt, 

og ikke selv mulighed for at fjerne det, kan man kontakte servicecenteret for hjælp. 

 
Herefter afsluttede dirigenten mødet og takkede forsamlingen for god ro og orden. 
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Referatet fra afdelingsmødet kan læses på Arresø Boligselskab hjemmeside 

 

www.ab2010.dk 

 

Og er også omdelt i papirform til alle beboere i afdelingen. 

 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________ 

Dato - Referent – Josefine Nymann Jensen   Dato - Dirigent – Allan Mortensen 

 

 

http://www.ab2010.dk/

