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8. OKTOBER 2021 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Formand Tonni Munkberg 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 35 lejemål repræsenteret på afdelingsmødet. 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

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

forsamlingen. 

 

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

3. Fremlæggelse af beretning 

Bestyrelsesmedlem Anni Jensen fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning for det seneste år. 

 

Beretningen blev herefter sendt til debat og blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. 

 

Bestyrelsens beretning er vedlagt referatet. 

4. Orientering om regnskab for 2020 

Allan orienterede om regnskabet for 2020 som endte ud i et overskud på 680.006 kr.  

Referat af afdelingsmøde i Ølsted 
Onsdag den 15. september 2021 kl. 19.00 
Beboerlokalet i Kildemoseparken 
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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 6,22%. 

 

Stigningen skyldes primært øgede udgifter til renovation, ejendomsskat, forsikringer, fælles energi- 

forbrug og indbetaling til Landsbyggefonden vedrørende negativ ydelsesstøtte. 

 

Herefter blev budgettet sendt til debat, som endte i afstemning om hvorvidt forsamlingen kunne 

godkende budgettet. Afstemningens udfald var som følger: 

 

For = 35 stemmer 

Imod = 18 stemmer 

 

Efterfølgende blev budgettet 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. 

 

Da forslaget blev sendt til debat, stillede en beboer følgende ændringsforslag til priserne for leje: 

 

Store lokaler: Leje hverdag = 750 kr. 

Bavnager: Leje weekend = 800 kr. 

Bavnager: Leje hverdag = 500 kr. 

 

Ændringsforslaget blev nedstemt af forsamlingen. 

 

Efter at have debatteret forslaget yderligere, blev både udlejning på tværs og de nye priser nedstemt af 

forsamlingen. 

 

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

www.ab2010.dk under Afdeling Ølsted Leje af beboerlokaler. 

”Reglement for udlejning af Beboerlokaler i Arresø Boligselskab” og ”Tillæg til lejekontrakt” er ligeledes 

vedlagt referatet. 

 

 

• Forslag 2 – Husorden 

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

Ølsted. 

 

Der blev talt om punktet ”Bål og grill” hvor en beboer stillede ændringsforslag om at det ikke skulle være 

tilladt at tænde bål. 

 

http://www.ab2010.dk/
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Der blev stemt om ændringsforslaget med følgende udfald: 

 

For = 14 stemmer 

Imod = 44 stemmer 

 

Ændringsforslaget blev nedstemt af forsamlingen. 

 

Efter en god debat om forslaget, blev den nye husorden for afdelingen godkendt af forsamlingen med 

følgende stemmer: 

 

For = 54 

Imod = 2 

 

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

www.ab2010.dk. 

 

 

• Forslag 3 – Køkkener 

Beboer stillede forslag om mulighed for at få nye køkkener i de hvide huse. 

 

Det var ikke muligt at stemme om forslaget, da der ikke var regnet økonomi med i forslaget. 

 

Der blev derimod stemt om hvorvidt bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget, med følgende udfald: 

 

For = 34 

Imod = 6 

 

Det blev godkendt at bestyrelsen arbejder videre med projektet. Bestyrelsen har mulighed for at kontakte 

Driftsupport i KAB, som kan vejlede i forbindelse med projektet og muligheden for at benytte den 

kollektive råderet.  

 

• Forslag 4 – Fra beboer 

• Forslag 4.1 Orienteringer fra boligselskabet 

Forslag om samme skrifttype, farve og størrelse fra boligselskabet. 

 

Det var ikke muligt at stemme om forslaget, men administrationen tager forslaget til efterretning. 

 

• Forslag 4.2 Tagrender 

Forslag om at tagrender renses og repareres. 

 

Det var ikke muligt at stemme om forslaget. Hvis man som beboer oplever at tagrenderne nogle 

steder er tilstoppet eller defekte, skal der rettes henvendelse til Servicecenteret. 

 

• Forslag 4.3 Græsslåning 

Forslag om at der bliver ordnet omkring gangarealer, bede mm. og ikke slået græs som en golfbane. 
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Det var ikke muligt at stemme om forslaget. Servicecenteret tager forslaget til efterretning og vil se 

på muligheden for at lave mere ”Vild Med Vilje” i afdelingen. 

 

• Forslag 4.4 Hjem Is bil 

Forslag om at Hjem Is bilen holder ved parkeringsplads. 

 

Det var ikke muligt at stemme om forslaget. Boligselskabet har ikke samarbejde med Hjem-is. Hvis 

man som beboer oplever at der bliver kørt/parkeret på stier og/eller gangarealer skal man henvende 

sig på Servicecenteret. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Der var 2 ledige poster i bestyrelsen. 

 

Der var i alt 5 beboere som ønskede at stille op til bestyrelsen og der var derfor kampvalg om de 2 

ledige poster. Kampvalgets udfald var som følger: 

 

Jørgen Schouw  3 stemmer 

Pernille Lyng Andersen 12 stemmer 

Connie Philipsen  33 stemmer 

Franciska Pedersen  35 stemmer 

Flemming Nielsen  51 stemmer 

 

Efter afstemningen blev det godkendt at Flemming Nielsen og Franciska Pedersen træder ind i 

bestyrelsen. 

 

Det betyder at afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer, og efter afdelingsmødet konstituerede 

bestyrelsen sig således: 

 

Navn:   Post:  På valg næste gang: 

Flemming Nielsen Formand  2023 

Franciska Pedersen AB-medlem  2023 

Tonni Munkberg Næstformand  2022 

Christian Villadsen AB-medlem  2022 

Anni Jensen  AB-medlem  2022 

8. Valg af suppleanter 

Der var 2 ledige poster til suppleanter for bestyrelsen. 

 

Der blev inden kampvalget aftalt at de 2 beboere med 3. og 4. flest stemmer ville træde ind som 

suppleanter for afdelingsbestyrelsen. 

 

Det blev derfor godkendt af forsamlingen at Connie Philipsen blev valgt som 1. suppleant og Pernille 

Lyng Andersen som 2. suppleant. 
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9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

Ølsted har 4 pladser i repræsentantskabet. Det blev godkendt på afdelingsmødet at det er blandt 

afdelingsbestyrelsen, at medlemmer af repræsentantskabet, skal udpeges. 

10. Eventuelt 

Under punktet eventuelt, blev der talt om følgende punkter: 

 

• Udlejningsaftale: Arresø Boligselskab har indgået udlejningsaftale med Halsnæs Kommune. Aftalen 

gør blandt andet at udlejningen ikke må forfordele interne ansøgere bestemte boliger. 

• Nærbokse: Nærboksen i Kildemoseparken er blevet flyttet, da den oprindelige placering viste sig 

ikke at være optimal, hvilket er til stor glæde for beboerne. 

• Hækkeklipning og Ukrudtsbekæmpelse: Er der specifikke steder der skal klippes og/eller ordnes, 

skal der rettes henvendelse til Servicecenteret. I den forbindelse vil driften tage til efterretning at der 

er et ønske om besked, inden hækkeklipningen går i gang. 

• Solsikkeparkens 40-års jubilæum: Kontakt bestyrelsen hvis du ønsker at være med til at planlægge 

en fest for hele afdelingen. 

• Ujævne stier og store træer: Kontakt servicecenteret hvis du som beboer oplever at der er steder 

hvor der er risiko for at komme til skade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referatet fra afdelings- og bestyrelsesmøder kan læses på Arresø Boligselskab hjemmeside 

 

www.ab2010.dk 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________ 

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

 

http://www.ab2010.dk/

