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Afdelingskontoret 

Stærevej 48 

2400 København NV 

 

Tlf.: 38 34 99 02 

Fax: 38 34 99 03 

Træffes 1. og 3. tirsdag 

i måneden 

Kl. 18.30 – 19.30 

 Varmemesterkontoret 

Stærevej 38 

2400 København NV 

 

Tlf.: 38 34 99 05 

Fax: 38 34 99 29 

Træffes på hverdage 

Kl. 08.00 – 08.30 

 

Beslutningsreferat af det ordinært afdelingsmøde 
 

   
 

tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19:00 

 
 
i Grøndals multicenter, mødelokale 1-2. 1.sal Hvidkildevej 64. 2400 København NV. 
 
Valg af dirigent,  
Tue Pedersen fra hovedkontoret blev valgt 

 
Valg af stemmetæller & referent, 
Mosafa og Ramasan blev stemmetællere og John Hansen blev referent 
 
Orientering Helhedsplan (sammenlægning af boliger m.m.)  
Punktet udgik 

 

Beretning,  

80  flyttesager i løbet af året. Kabet tv er forsinket, endnu ingen afklaring på affaldsskakte i lavhusene, 

opgangsdøre i højhusene er færdige, man er i gang i lavhusene. 

 Jørgen Holm 

 Hvordan går det med antenne, Hvad med opgangsdørene 

 52. 2. th. 

 udtrykte at at det er for dårligt at beboerne ikke bliver orientert når noget kikser 

 Gammelgård 

 Hvorfor man ikke orienterede om ændring af P-regler på tidsbegrænset parkering 

 Ejgil 

Orienterer om begrundelsen for ændrede P-regler, samt at der var orienteret på afd- 

hjemmesiden herom  

 52. 2. th. 

 Udtalte at kommunikationen er mangelfuld i afdelingen 

 Kalle 

 Er utilfreds med bestyrelsen 

 Maria 

 Hvorfor er beboerne ikke orienteret om de ændrede P-regler 

 36. 7. A. 

 Hvad med regningen for den store pakke 

 Ejgil 

 Vi bliver ikke faktureret for den store pakke. 

 

Orientering om regnskab for 2017 

Regnskabschefen fra hovedkontoret fremlagde regnskabet, ingen huslejestigning da vi har 

modtaget ejendomsskat retur 

Kalle spurgte til de 400.000 var blevet af, som manglede sidste år 

De kr. 400.000,00, som Kalle efterspurgte, er gået til advokatbistand i forbindelse 
med afdelingens sagsanlæg om tilbagebetaling af for meget indbetalt ejendoms-
skat. Vi vandt sagen og fik kr x.xxx.xxx,00 tilbage. Kontoen de kr. 400.000,00 op-
træder på er en fælleskonto for drift af afdelingskontor, hvor et af punkterne hedder 
beboeraktiviteter. 
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Behandling af indkomne forslag 

Forslag om hundehold af Karl E Jensen 
Efter en del debat kom forslaget til skriftlig afstemning. 77 nej og 19 stemte ja. 
 

Forslag om flytning af dørtelefoner i højhusene 
Det blev besluttet at bestyrelsen skal finde en løsning således at dørtelefonerne kommer 
ned i stueetagen 

 
Forslag om landbyggefondmidler ved Jørgen Holm 
 Jørgens forslag blev ændret til en tilkendegivelse og ikke et forslag. 
 
Forslag om henlæggelse til jubilæum, 50 år 2019 af bestyrelsen 

Det blev vedtaget at pengene bliver taget fra budgettet, der blev derefter nedsat et fest-
udvalg til opgaven 
Festudvalg: Charlotte, Kalle, Husein og Mobarak 

 
 Forslag om at afdelingen bliver parlamentarisk 

Tue fra hovedkontoret orienterede om forskellen på en administrativ og en parlamenta-
risk bestyrelse, herefter var der lidt debat fra salen 
Mødet besluttede efter skriftlig afstemning at afdelingen skal være parlamentarisk med 
77 stemmer for og 11 imod 

 
Godkendelse af driftsbudget for 2019 
 Driftsbudgettet blev enstemmigt vedtaget 
 
Valg 
 
  Valg af kasserer, afgår efter tur 
 Da afdelingen er blevet parlementarisk udgår denne post, 
 
Bestyrelsesmedlem, Pia Ejler blev genvalgt 
 
Bestyrelsesmedlem, Jusein Serifovski blev genvalgt 
 
Mobarak Said blev valgt til den sidste bestyrelsespost 
 
Bestyrelsessuppleanter, 2 stk. Ejgil Frandsen og Stella Anita Moro-Lin blev valgt 
 
Til Repræsentantskabet Blev Pia Jensen, Pia Ejler og Charlotte valgt 
 
Som Suppleant til repræsentantskabet blev Ramasan valgt 
 
 
Referant 
 
John Hansen 


