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Tilstede: Tonni Munkberg, Anni Jensen, Christian Villadsen 

Afbud:  

Gæster: Susan Egede, Lene Pedersen, Allan Mortensen 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra sidste AB-møde d. 26. maj 2021 blev godkendt. 

 

2. Regnskab 2020 samt udkast til budget 2022 

Lene gennemgik regnskabet for 2020, som endte med et overskud på 680.000 kr.  

 

Budgettet for 2022 blev præsenteret af Lene. Desværre ender budgettet med en nødvendig 

merindtægt på 767.000 kr. hvilket betyder en huslejestigning på 6,22%. Grunden til dette er 

primært at vores forsikringspræmie stiger med 292.000 kr., renovationsudgifterne stiger med 

101.000 kr. og at indtægten fra tidligere års overskud falder med 239.000 kr. 

Afdelingsbestyrelsen godkendte budgettet, som nu kan blive fremlagt for afdelingen på 

afdelingsmødet d. 15. september i Kildemoseparken. 

 

3. Formandens og administrationens orientering 

Bestyrelsen opfordrer beboere, som kunne være interesserede i at stille op til bestyrelsen, om at 

møde op på afdelingsmødet i september måned. 

 

På det kommende afdelingsmøde i september vil administrationen, i samarbejde med 

afdelingsbestyrelsen, stille forslag om opdatering af den gældende husorden da der var nogle 

ting som trængte til en opdatering.  

På servicecenteret har der været en proces i gang, i forhold til at lave nye udlejningskontrakter 

og reglementer til beboerlokalerne i alle Arresø Boligselskabs beboerlokaler. Det nye reglement 

åbner op for udlejningen på tværs af afdelingerne, og lægger samtidig op til en lille prisstigning 

for leje af Kildemoseparken og Solsikkeparken, samt en lille forhøjelse af depositum i alle 
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beboerlokalerne i Ølsted. Forslaget blev godkendt af bestyrelsen. Reglementet vil derfor nu 

blive fremlagt på afdelingsmødet til godkendelse af afdelingens beboere. 

 

YouSee har varslet en prisstigning på deres grundpakke i Solsikkeparken og kildemoseparken, 

så prisen stiger med 47 kr. om måneden. Til gengæld vil alle beboere, som har grundpakken nu, 

blive tilbudt en TV-boks som er med i den nye pris. Den nye pris er dog stadigvæk billigere end 

hvis hver enkelt beboer skulle købe grundpakken direkte hos YouSee, da det vil være 50 kr. 

dyrere, oveni de 47 kr. Administrationen anbefaler at tillægget med de nye priser accepteres og 

underskrives, hvilket bestyrelsen godkendte. Det er stadigvæk muligt at man individuelt 

framelder sig grundpakken. Derfor har den nye aftale ikke nogen økonomisk konsekvens for 

afdelingen, ud over prisstigningerne på grundpakken hos beboere som har YouSee. 

4. Aktiviteter 

Bestyrelsen og Hans arbejder videre med opfølgning på årets markvandring. 

 

Der er foretaget droneregistrering af taghætter i Kildemoseparken, da der er udfordringer med 

monteringen af nogle af disse. Der vil formentlig blive oprettet en byggeskadefondssag. 

 

Der har igen været udfordringer med vandskader efter skybrud i Kildemoseparken, 

servicecenteret kontakter kommunen og forsyningen igen, for at rykke for at de får gjort noget 

ved problemet med deres kloakker i Kildemoseparken.  

 

5. Indkomne forslag 

Ingen 

 

6. Eventuelt 

Peter Agergaard har siden 10. juni været ansat som servicemedarbejder i Ølsted på en 

tidsbegrænset kontrakt som indtil videre løber frem til og med d. 3. september. 

 

Hans har forhørt sig hos plejecenteret på Bavnager, om vores beboere må benytte sig af 

Petanque banen ved fælleshuset på Bavnager, og det må vi godt. Derfor vil driften sørge for at 

banen bliver ryddet for ukrudt, så den er klar til benyttelse. 

 

Den udlejningsansvarlige for beboerlokalerne i Ølsted er: 

Flemming Nielsen - Adresse Solsikkevej 2, 3310 Ølsted - beboerlokaler@gmail.com 

 

Kommende møder: 

• Afdelingsmøde onsdag d. 15. september 2021 kl. 19.00 i beboerlokalet i Kildemoseparken. 

• Formandsmøde i Arresø Boligselskab, for alle bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne d. 19. 

oktober 2021. 
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