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Afdelingsmøde den 11. oktober 2021 kl. 19.00 

 

Fremmødte:  23 pers. 

Bestyrelsen: Annelise Refshauge, Connie Schreiner, Nadica La Rose. Birger Vick, 

Michael Bigand  

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. Valg af formand. På valg er Annelise Refshauge 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Connie Schreiner og Nadica La 

Rosa 

8. Valg af suppleanter. På valg er John Nielsen, og Denise Brown Petersen. 

8. Eventuelt. 

 

1. Velkomst og valg af diregent. 

Annelise Refshauge bød velkommen, og valg af dirigent blev driftschef Bettina 

Darslund fra KAB. 

 

2. Valg af stemmeudvalg og referent. 

Til stemmeudvalg blev valgt Birger Vick, Taus Christiansen, og referent blev Connie 

Schreiner. 

 

3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning. 

Annelise Refshauge fremlagde årsberetningen for perioden 21.02.2020 til 

11.10.2021. 

 

Spørgsmål til beretningen. 

Der var en del utilfredshed omkring overdragelsen af garagerne., og efterfølgende 

forbedringer. 

De forbedringer der endnu ikke er i orden vil blive lavet. 



Vedrørende vores P-system, var der flere der var utilfredse med gæsteparkeringen., 

bl.a. hvor længe man må parkere som gæst 

Bestyrelsen har lovet at arbejde på om vi kan ændre nogle ting. 

For beretningen stemte 27, og i mod stemte 1. 

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. 

For at budgettet balancerer, skal huslejen reguleres med 1,97% årligt, gældende fra 

01.07.2021 

Huslejestigningen skyldes blandt andet stigning i grundskyld til kommunen, 

renovation og renholdelse samt mindre ordinære indtægter, som delvis modsvares af 

mindre udgifter til elforbrug, udgifter til fælleshuset samt større renteindtægter. 

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

udsættelse af afdelingsmødet, bliver det først fremlagt nu. 

Der var et par spørgsmål. 

Der blev spurgt indtil bedre skiltning i skraldeøerne, og det vil der blive kigget på om 

det kan lade sig gøre. 

En beboer syntes at det var ærgerligt at der er blevet flyttet nogle arbejdsopgaver til 

Farum Midtpunkt (fælles drift), så vores afdeling har 1. medarbejder mindre. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 

Anne fremlagde derpå regnskabet for 2019/2020 til orientering. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var 3 indkomne forslag. 

 

Første indkomne forslag var fra bestyrelsen om ens priser for leje af garagerne 

I dag betales der ikke ens leje for garagerne 

Der betales mellem 200 kr. og 321 kr. om måneden  

Dette er ikke hensigtsmæssigt, og da garagerne nu er nyrenoverede, fremsatte 

bestyrelsen derfor forslaget at alle garagerne skulle koste det samme i leje, nemlig 

321 kr. om måneden, samt en prisstigning på 3% om året, så den almindelige 

prisudvikling følges. 

For forslaget stemte 26, der var ingen stemmer i mod, 2 stemte hverken for eller i 

mod. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Andet forslag var fra en beboer, der foreslog at bestyrelsen ikke skulle kunne sidde 

mere end 3 på hinanden følgende år. 



I vores vedtægter står der at bestyrelsen sidder i 2 år, og vælges af beboerne. 

Bestyrelsen består af 4 personer, så to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 

to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 

Der er hvert andet år, valg til formand. 

Forslaget kan derfor ikke vedtages, og blev afvist. 

 

Forslag 3 var om at måtte holde et husdyr, en lille hund eller en kat. 

Der blev stemt for at forslaget skulle til urafstemning. 

I forslaget der er sendt til urafstemning, står der at Kat/hund skal være chipmærket og 

registreret på ejendomskontoret (hund ikke større en Cocker Spaniel). 

Stemmesedlerne skal være afleveret i postkassen på ejendomskontoret senest den 18. 

november. 

 

6. Valg af formand.  

Annelise Refshauge var på valg, og ønskede at genopstille. 

Der blev spurgt til om der var andre der ønskede at stille op, det var der ikke, så 

Annelise blev genvalgt frem til afdelingsmødet i foråret 2023. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er Nadica La Rosa, og Connie Schreiner. 

De ønskede begge at genopstille. 

Der blev spurgt til om der var andre der ville stille op, og det ville Johan Jørgensen 

Gammelgårdsvej 42 gerne. 

Da der nu var tre der ønskede at stille op, skulle der være skriftlig afstemning. 

Stemmerne fordelte sig således. 

Johan fik 29 stemmer, Nadica fik 14 stemmer, og Connie fik 12 stemmer, og der var 

en ugyldig stemme. 

Det betyder at Johan og Nadica blev valgt frem til afdelingsmødet i foråret 2023 

 

8. Valg af suppleanter.  

På valg var Denise Petersen og John Nielsen. 

Denise blev genvalgt, men John mødte ikke op,  

Louise Jørgensen Gammelgårdsvej 42 ønskede at stille op som suppleant, og blev 

valg. 

De blev valgt frem til afdelingsmødet i foråret 2022 

 

9. Evt. 

En beboer i nr. 22 klager over unge der står og ryger i kælderen. 

Taus er bekendt med dette, og fortalte at afdelingen har et samarbejde med politiet, 

som patruljerer engang i mellem. 

 



Ved afdelingsmødet i 2019 blev der fremlagt et forslag om en ny pulje til køkkener 

og bad, som blev vedtaget med 57 stemmer for. 

Bettina sagde at det der ventes på, er godkendelse fra kommunen. 

Bettina har rykket flere gange, og rykker igen. 

 

En beboer foreslog at konceptet vild med vilje, om det er noget vi kan arbejde hen i 

mod. 

Taus fortalte at det er noget det grønne udvalg vil kigge på, og at afdelingen i 

anledning af KAB’s 100 års jubilæum har modtaget et insekthotel, som vil blive sat 

op til foråret. 

Louise Gammelgårdsvej 42 ville gerne være med i det grønne udvalg, og hun fik at 

vide at hun var velkommen. 

 

Asfalteringen af det sidste stykke fra garagerne og hen til bombet ved 

storskraldsrummet er nu blevet gjort færdig. 

    

Mødet sluttede kl. 21:00  

 

Connie Schreiner/Annelise Refshauge 


