
 

 

 

SPORTSVÆNGET    Farum den 25.10.2021 

 

 

Afdelingsmøde den 12. oktober 2021 kl. 19.00 

 

Fremmødte:  8 pers. 

Bestyrelsen: Allan Vinje, e-mail avi@kab-bolig.dk, tlf. 26379570 

KAB: Bettina Jarl Darslund, Anne Brønnum. 

Ejendomskontoret: Taus Christiansen 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst og valg af diregent 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

3. Fremlæggelse af beretning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2021/2022 samt seneste års 

regnskab til orientering 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Eventuelt 

 

1. Velkomst og valg af diregent. 

Allan Vinje bød velkommen, og valg af dirigent blev driftschef Bettina Darslund fra 

KAB. 

 

2. Valg af stemmeudvalg og referent. 

Til stemmeudvalg blev valgt Taus Christiansen og Anne Brønnum, og referent blev 

Annelise Refshauge. 

 

3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning. 

Allan Vinje fremlagde årsberetningen for perioden 2020/2021.  

Der blev sagt at skiltningen, hvor der nu står Farum Hovedgade i stedet for 

Sportsvænget, ikke var gjort alle steder, det vil der blive kigget på. 

For beretningen stemte 8.  

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2021/2022 samt seneste års 

regnskab til orientering. 

Anne Brønnum fra KAB fremlagde driftsbudgettet for 2021/2022. 
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For at budgettet balancerer, skal huslejen reguleres med 1,97 % årligt, gældende fra 

01.07.2021. 

Denne stigning trådte allerede i kraft den 01.07.2021, men på grund af Corona, og 

udsættelse af afdelingsmødet, bliver det først fremlagt nu. 

Der var et spørgsmål vedrørende antal skraldecontainere. 

Det er et problem, at der ikke er nok skraldecontainere. 

Taus siger, at det skyldes forskellige ting, bl.a. at der ikke bliver tømt det antal gange, 

som der skal. 

Taus skal have møde med Vestforbrænding i nærmeste fremtid. 

Budgettet blev godkendt med 8 stemmer for. 

 

Anne fremlagde derpå regnskabet for 2019/2020 til orientering. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var 6 indkomne forslag, men de 5 er ikke forslag, men spørgsmål til driften, og 

vil blive taget under evt. 

Der var et forslag om parkeringsvagt. 

Nordvænget I og II indgik i foråret 2020 en aftale med selskabet Din Parkering, 

grundet at beboerne, der bor i ejendommene, ikke kunne finde en parkeringsplads, 

fordi der holdt alt for mange biler, men hvor de ikke boede i ejendommene, så de i 

dag kontrollerer, om dem, der parkerer i de to afdelinger, har parkeringstilladelse, og 

må holde der, hvis ikke udstedes der bøder. 

Der blev stillet et forslag om, at Sportsvænget også kom med på den ordning. 

Der blev stillet en del spørgsmål for og i mod, som blev besvaret. 

For forslaget stemte 4, og i mod stemte 4, så forslaget blev ikke vedtaget, da der skal 

være mindst 1 stemmes flertal for at blive vedtaget. 

 

9. Evt. 

Der var 5 spørgsmål, som vedrørte driften. 

1. Gennemgang af kælder i E+F+G, udluftning af rør/vinduer pga. evt. skimmel 

og vand. 

2. Gulv i kælder under C, cement som aftalt for 2 år siden i forbindelse med 

vaskeri istandsættelse. 

3. Beskæring af træer og genplantning af dvs. bede hække. 

4. En vaskekurv mere, så der er til alle tre maskiner. 

5. Nye måtter i opgangene, samt dørstopper til hoveddørene i opgangen.  

Det blev aftalt, at der bliver kigget på og gjort noget ved disse ting. 

 

 

Mødet sluttede kl. 20:00 

 


