
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. OKTOBER 2021 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Merete Kjær fra bestyrelsen bød velkommen og foreslog kundechef Allan Mortensen som dirigent, 

hvilket blev godkendt af forsamlingen.  

 

Allan takkede for valget og konstaterede herefter 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 19 lejemål repræsenteret på afdelingsmødet. 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

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

forsamlingen. 

 

Oliver og Hans fra Servicecentret, samt Jørgen Lybæk, blev valgt til stemmeudvalg. 

3. Fremlæggelse af beretning 

Formanden for Skovbakken, Merete Kjær, fremlagde bestyrelsens beretning for året der var gået. 

Beretningen var som følger: 

 

” Der er nu gået et år siden vores sidste afdelingsmøde. Bestyrelsen konstituerede sig med Merete som 

formand, Susan som næstformand, Jørgen som sekretær, Marianne, René, Jette og Danny som menige 

medlemmer. Danny er efterfølgende trådt ud af bestyrelsen, 

 

Der er ikke så meget at berette, da vi som resten af landet har været lukket ned.  

 

Referat af afdelingsmøde på Skovbakken 
Tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00 
Beboerlokalet Skovbakken  
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Beboerlokalerne er nu åbnet for udlejning igen. Nr 92 har været udlejet 5 gange og P 2 gange. Vi har 

udarbejdet opdaterede regelsæt for udlejningerne, som er ensartet for Skovbakken, Karlsgave og 

Ølsted. Vi vil gerne kunne udleje på tværs af afdelingerne – det skal der stemmes om senere under 

forslag. Vi synes det er en god idé, men i forbindelse med afholdes af konfirmation, er det afdelingens 

egne beboer først. Lokalerne er shinet op – nyt gulv her i 92. Der er blevet indkøbt nyt service til det 

store beboerlokale, og det service der var, er kommet i det lille beboerlokale P. Der er ved at blive opsat 

nyt køkken samt indkøbt nye stole, border, billeder, lamelgardiner. Og nye gryder og pander. 

 

Boligselskabet vil gerne være med til at styrke biodiversiteten. Vi er med i ”Vild med vilje”. Vi fik i 

forbindelse med KAB’s jubilæum et insekthotel, der er sat op ved Møllebakkevej.  

 

Stigstrengsprojektet blev godkendt ved urafstemning, så vi får udskiftet vand- og afløbsinstallationerne 

til gavn for vandforbrug.  

 

Bestyrelsen har holdt et oplysende møde med administrationen om budget- og regnskab. 

 

Jeg vil gerne takke for et godt samarbejde internt i bestyrelsen og for vores samarbejde med 

administration og ejendomskontor.” 

 

Herefter blev beretningen sat 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 

og som endte ud i et overskud på 494.303 kr. 

 

Der var spørgsmål til vandforbruget, også på fællesvaskerierne. I forbindelse med det kommende 

stigstrengsprojekt bliver der sat individuelle målere op som kan fjernaflæses og måle eventuelle 

vandbrud. 

 

Efter en god debat, tog forsamlingen regnskabet for 2020 til efterretning. 

5. Godkendelse af driftsbudget for 2022 

Allan fremlagde budgettet for 2022 som resulterede i en huslejestigning på 2,11% for familieboliger og 

1,63% for ungdomsboliger. Stigningen skyldes øgede udgifter til renovation, forsikringer og 

henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. 

 

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. 

 

Derudover blev der spurgt ind til huslejestigningen i forhold til stigstrengsprojektet. Huslejestigningen for 

2022 har ikke noget med stigstrengsprojektet gøre. Stigningen for stigstrengsprojektet forventes at 

træde i kraft i foråret 2023 og vil blive varslet 3 måneder før. 

 

Budgettet for 2022 blev efterfølgende princip godkendt af forsamlingen. 
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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. * 

 

Efter en god debat, blev forslaget, med nedenstående ændring, godkendt af forsamlingen. 

 

• Beboere bosiddende på Skovbakken kan reservere til konfirmation hvert år den 1. april til det 

efterfølgende år. Beboere i Karlsgave kan reservere fra den. 15. april til det efterfølgende år. 

 

Det nye reglement, med nye priser, er vedlagt dette referat og kan læses på Arresø Boligselskabs 

hjemmeside. 

 

*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 

Skovbakken. 

 

Efter debat om husordenen, og ønsker om enkelte ændringer, blev husordenen med nedenstående 

ændringer godkendt af forsamlingen. 

 

- Bål og grill 

Hvis reglerne for bål og grill ikke overholdes, kan beboeren, i det omfang det er muligt, blive gjort 

økonomisk ansvarlig for eventuelle skader. 

 

- Husdyr 

Der må kun holdes en hund eller en kat. Slanger er ikke tilladt. 

 

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

www.ab2010.dk. 

 

 

• Forslag 3 – Hækkeklipning Havebofællesskabet 

Afdelingsbestyrelsen og administrationen stillede forslag om godkendelse af nyt ”tillæg til husorden for 

Havebofællesskabet”, hvor punktet ”hækkeklipning” var blevet ændret. 

 

Efter en god lang debat, blev forslaget godkendt af forsamlingen. 

 

http://www.ab2010.dk/


 

 

 

 

Side 4 af 5 

 

 

 

”Tillæg til husorden for Havebofællesskabet” er vedlagt referatet for lejemål i afsnit A og B. 

 

 

• Forslag 4 – Husdyr i Havebofællesskabet 

Beboer stillede forslag om kun 1, i stedet for 2, husdyr i Havebofællesskabet. 

 

Forslaget blev debatteret og endte ud i en afstemning med følgende udfald: 

 

For = 16 stemmer 

Imod = 17 stemmer 

 

Forslaget blev derfor nedstemt af forsamlingen. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Susan Egede og Jette Andersen var på valg og ønskede genvalg. Begge blev genvalgt af forsamlingen. 

 

Siden sidste afdelingsmøde havde Danny Krøll Clausen trukket sig fra bestyrelsen og der var derfor 1 

ledig post i bestyrelsen. Gitte Bjelskov Pedersen ville gerne stille op til bestyrelsen, hvilket blev godkendt 

af forsamlingen. 

 

Det betyder at den nye afdelingsbestyrelse består af 7 medlemmer, og efter afdelingsmødet 

konstituerede bestyrelsen sig således: 
 

Navn:   Post:  På valg næste gang:  

Merete Kjær  Formand  2022 

René V. Pedersen AB-medlem  2022 

Marianne Westberg AB-medlem  2022 

Jørgen Lybæk  AB-medlem  2022 

Susan Egede  Næstformand  2023 

Jette Andersen AB-medlem  2023 

Gitte B. Pedersen AB-medlem  2023 

8. Valg af suppleanter 

Der var 2 ledige poster som suppleanter for bestyrelsen, men ikke nogen som ønskede at stille op. 

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

Skovbakken har på nuværende tidspunkt 9 pladser i repræsentantskabet, hvoraf de 7 af pladserne 

består af bestyrelsesmedlemmer. 

 

Derudover var der to ledige pladser. Her meldte Felix Olsen og Maibritt Dam sig til posterne, hvilket blev 

godkendt af forsamlingen. 

10. Eventuelt  

Under punktet eventuelt, blev der talt om følgende punkter: 
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• Træer på Birkevej: Træerne bliver hevet op når der kommer nye træer til efteråret. Træerne har været 

forsinket pga. Corona. I mellemtiden bliver keglerne over træstubbene skruet fast så de ikke flyver 

rundt. 

• Tjek efter håndværkere: Når der har været håndværkere og udført arbejde, tjekker Hans op på at det 

er udført ordentligt. 

• Trafik på Birkevej: Boligselskabet kan ikke gøre noget i forhold til bump eller chikaner, men der er søgt 

om at få lov til at opsætte ekstra skilte med ”Legende børn”. 

• Lys på Egevej: Mange lamper lyser ikke. Hans følger op, og melder det til kommunen da det er deres 

lamper. 

• Renovation: Til oktober 2022 skal alle husstande sortere i 10 fraktioner, der bliver i den forbindelse set 

på muligheden for flere papcontainere. 

• Byggepladsen på Møllebakkevej: Byggepladsen er i forbindelse med kældergangsprojektet i afsnit A. 

 

Afslutningsvis takkede dirigenten for et godt møde og for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 

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/

