
Referat fra Ordinært Afdelingsmøde den 23. September 2020 

 

Punkt 0 Fællesspisning på Hotel Medi kl. 17.30.  

 Igen i år var der et flot fremmøde fra begge afdelinger. Menuen var Gl. dags oksesteg med  

 sovs, kartofler og garniture. 

Punkt 1 Valg af dirigent: 

 Formanden for Afdelingsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. 

Organisationsbestyrelsen formand blev enstemmigt valgt som dirigent. 

Punkt 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde: 

Formanden for Afdelingsbestyrelsen (FA) fremlagde beretningen for afdelingsbestyrelsen 

arbejde det sidste år. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen. 

Punkt 3 Fremlæggelse og godkendelse af budget. 

Forretningsføreren (F) orienterede på afdelingsmødet, at budgettet var sendt rundt sammen 

med indkaldelsen. Han ville derfor ikke bruge tid på at gennemgå hele budgettet.  

F valgte dog, at fremhæve nogle væsentlige konti. Eksempelvis forklarede han, at Konto 109 

(Renovation) er en post, som hver enkelt beboer har indflydelse på. I 2020 blev der brugt 

57000 kr. til Ikast-Brande kommune for ekstra affald. Det betyder at hvert enkelt lejemål 

betaler 1187,50 årligt til ekstra renovation.  

På mødet blev der spurgt ind til, om hvert enkel lejemål kan stå for afregning for affald. F 

oplyste at det ikke er muligt, at lave separat afregning for hvert enkelt lejemål jf. 

lovgivningen for Almene boliger. F forklarede at BL har fokus på problemet med solidarisk 

afregning af affald. Aktuelt er BL i gang med at undersøge det. F oplyste også om, at det er 

det politiske system der skal påvirkes ift. lovændring på området. 

F opfordrede derfor til, at beboerne i afdelingen bliver bedre til at sortere affald. I 2021 er 

der budgetteret med 68000 kr til konto 109. Dette svare til 1416 kr. pr husstand. 

Da afdelingen hæfter solidarisk for udgiften opfordres der hermed til, at hver enkel husstand 

gør sig umage ift. affaldssortering. 

Der blev ligeledes spurgt ind til om det kunne være en mulighed at få installeret Mylocker, 

som de eksempelvis har på Stadion allé. F fortalte at der aktuelt er en dialog i gang om hvor 

mange sorteringssektioner der skal være. F anbefalede at afvente indtil det er besluttet hvor 

mange sektioner der skal være. 

Der er igen i år budgetteret huslejestigning på 5 %. Husleje stigningen skyldes at afdelingen 

er nød til at spare op til en kommende renovering.  

Der blev spurgt ind til hvad konto 114 (renholdelse) bliver brugt til. F forklarede at det er en 

udgift til viceværterne eks. når de skal syne lejligheder ved fraflytning. 

Punkt 4 Indkomne forslag 

 Der stilles forslag om, at der iværksættes renovering af badeværelser efter den kollektive 



råderet. Med en afskrivningsperiode på 10 år vil det give en huslejestigning på 4,3 % hvilket 

svare til 190 kr/mdr. pr. lejemål. Der blev stemt ja med et stort flertal til forslaget.  

 Hvad får man hvis man siger ja til et nyt badeværelse? 

Toilet, håndvask, spejl, toiletpapirsholder, vådrumssikring og fliser (dog ikke helt op til loftet). 

 Driftsføreren (D) forklarede at det koster ca. 30000 kr. for ovenstående inkl. Løn til 

håndværkere.  

Der blev spurgt om det var muligt at få skabe på badeværelset. D forklarede at afdelingen 

ikke får penge til vedligehold af dette. Der vil heller ikke blive lavet bruseniche i det stillede 

forslag. 

 D oplyste at der ikke er planlagt udskiftning af VELUX vinduerne på badeværelset. Dette skal 

gøres når der skal nyt tag på lejemålene.  

D oplyste også at varmtvandsbeholderne skal skiftes ved en gennemgribende renovering.  

Punkt 5 Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg: Bestyrelsen: Afdelingsbestyrelsens formand 

Suppleanter: Ingen på valg. 

Formanden modtog genvalg.  Han blev genvalgt af afdelingsmødet.  

Punkt 6 Eventuelt 

 Der blev drøftet flere ting under punktet eventuelt. Der var en god dialog blandt de 

fremmødte. 

 Afdelingsmødet godkendte i 2019 at etablere nye køkkener efter den kollektive råderet. 

Afdelingsbestyrelsen havde fremsendt en række spørgsmål vedr. dette. 

Driftsføreren (F) forklarede at der endnu ikke er iværksat en plan for etablering af nye 

køkkener. Han begrunder det med, at COVID-19 har givet udfordringer ift. at hente tilbud fra 

håndværker, leverandører m.m.  

Dog er der udskiftet køkkener ved fraflytning. 

D opfordrede til at hvert enkelt lejemål giver besked om der ønskes etablering af nyt køkken, 

da det vil hjælpe ift. at få hentet tilbud og dermed fremskønne processen. 

 Det bliver 1-1 udskiftning af køkkener. Dvs. at der som udgangspunkt etableres efter det 

nuværende køkken. Der vil også være renovering af el installationer og flere stikkontakter. 

Der er tale om en standardløsning (dvs. skabslåger i stedet for skuffer). Der vil blive mulighed 

for valg af skabslåger og bordplade ud fra nogle på forhånd valgte designs. 

Der kommer ligeledes nyt vinyl plankegulv (slidstærkt materiale).  

Der bliver sat glasvæv op i stedet for fliser samt en stænk plade over komfuret. 

 Det tager ca. 14 dage for etablering af et nyt køkken. Der bliver IKKE sat køkkenvogne til 

rådighed. Der vil være mulighed for at få 2 kogeplader stillet til rådighed. Der oplyses at 

tidligere beboer i Boligforeningen har været tilfredse med denne løsning.  



Beboernes medbestemmelse ift. køkkener?: 

Ønsker man nedrivning af vægge (åbnet op ind til stuen), andet gulv, andet design, hårde 

hvidevarer står det for egen regning.  

Hvad er prisen for en renovering af klimaskærm eller totalrenovering? (forklaring på 

klimaskærm findes nederst i referatet) 

Driftsføreren (D) forklarede at afdelingen endnu ikke har sparet nok op til, at undgå en stor 

huslejestigning. Han anslog at huslejen vil komme til at være på 7000 kr. / mdr. med en 

renovering af klimaskærm. D opfordrede derfor afdelingen til, at spare op inden man 

vedtager en total renovering. 

Én af beboerne gjorde afdelingsmødet opmærksom på, at det er beboernes ansvar at få 

sparet op. I de ti år vedkommende har boet i afdelingen, er der ikke sparet op (udover de 

sidste 3 år hvor huslejen er steget med 5 %).  

Der blev bl.a. drøftet om man skal hæve huslejen med mere end 5 % for, at komme hurtigere 

i mål med opsparing til en gennemgribende renovering. Forretningsføreren vil undersøge om 

det er muligt, at hæve huslejen med mere end 5 %. 

På mødet blev der efterspurgt en ambitiøs plan for hvornår forskellige renoveringer kan 

finde sted ift. afdelingens opsparing.  D og Forretningsføreren (F) var åbne overfor, at se 

nærmere på sådanne plan.  

D forklarede hvordan han arbejder ift. det beskedne økonomiske råderum der er. Han bruger 

eks. den årlige markvandring i afdelingerne til, at holde øje med hvordan tilstanden er ift. 

lejemålene. Han tager ansvaret for de vurderinger han tager. Han kom med et eksempel fra 

en anden afdeling, som skulle have skiftet tag. Han meldte hans vurdering ud til afdelingen 

ift. at udskyde tagudskiftningen i x antal år, så afdelingen kunne spare op.  

Da tiden kom hvor det var nødvendigt med udskiftningen vendte D tilbage til afdelingen og 

sagde, at han ikke længere ville tage ansvaret og foreslog derfor den pågældende afdeling 

om, at stemme for tag udskiftning. 

Der blev ligeledes spurgt ind til hvad D vil gøre, hvis der kommer tag skader inden den 

planlagte udskiftning. D svarede at man vil lave tag skaderne. 

På mødet blev der også blev spurgt ind til, om der er en økonomisk fordel i, at håndtere 

”lappeløsninger” som de opstår, i stedet for, at være på forkant med vedligehold i 

afdelingen. D forklarede at det hidtil har været sådan, at det var det billigste ift. at der ikke er 

sparet nok penge op til uforudsete / pludselige opståede skader (grundet slitage). Aktuelt er 

det en økonomisk ulempe.  

Hvad er en klimaskærm? (kilde: https://www.energitjenesten.dk/klimaskaerm-og-isolering.html) 

Boligens klimaskærm er husets tehætte 

Boligens klimaskærm er alt det, der skiller ude fra inde: Ydervægge, vinduer, tag, 

hoveddør, og så videre. Der er mange penge at spare på varmeregningen, hvis du har 



en bolig med en god klimaskærm. For mange kan det hurtigt betale sig at få 

efterisoleret boligen. 

Et velisoleret hus behøver lavere temperatur i radiatorerne, mindre kedel eller 

varmepumpe. Din driftsøkonomi og miljøbelastning bliver væsentligt forbedret, og 

ikke mindst bliver det rart at være inden døre om vinteren. 

 

 

 

 

   

  

 

  


