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Ref:04-19 

 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet onsdag den 10.april 2019 

Kl: 19.00 i bestyrelseslokalet Nørrekær 16. 

 

Deltagere: Afdelingsbestyrelsen 

   Klaus Bentsen, KB  

   Karin Sørensen KS   

Per Djursholm, PD ( Syg ) 

Safdar Sethi, SS  

Lisbeth Zimmermand LZ 

   Max Grenaae, MG 

   Mogens Andersen, MA 

   Mike Petersen MP (Supp)  

AnnegretheNielsen (AN Supp) 

    AKB 

   Søren Lillevang. SL  

Dagsorden var: 

 

Punkt  1: Godkende referat fra sidste AB-møde d. 13.marts 2019 

 

 " 2: Meddelelser fra formanden. 

 

 " 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

 

 " 4: BL-vores bidrag 

 

 " 5: Byggesag.  

 

 " 6: Børnedemokrati 

 

 " 7: Beboerhuset. 

  

 " 8: Internet / telefoni / TV. 

 

 " 9: Meddelelser fra  styregruppen i Kærene. 

 

 " 10:Kurser til AB 

 

 " 11: Eventuelt / meddelelser / spørgsmål fra andre. 

 

 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af protokol fra møde   

                  Godkendt 
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Ad punkt 2: Meddelelser fra formanden. 

Radius sagen har givet anledning til refleksion og ønsket om fællesskabets 

repræsentants mandat hviler på, at de boligselskaber, der har stemmerne også 

reelt har godkendt det og ikke bare: det plejer vi at gøre. Yderlig er der nedsat 

en taskforce gruppe, som opstiller retningslinjer, så lignende sager ikke 

opstår. Den 20.03.19 var formænd næstformænd inviteret til orientering om 

Sagen. Fællesskabet bliver løbende orienteret om   

 

Ad punkt 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

Punkt 1. Opsagte lejemål pr. 9. april 2019  

2 lejemål – afd. Hæfter pr. 1.4. 19 – 1 sprunget fra samt 1 dødsbo som først er frigivet. 

2 lejemål – Dødsboer der endnu ikke er opsagt (Skifteret) 

3 lejemål – Afd. Hæfter hhv. 1.5, 1.6 & 1.7. 

Vi kan nu risikere at få hele 2 lejetab, ifald de første 2 ikke udlejes nu. 

 

Punkt 2. Udgiftskontrol pr. 9. april 2019.  

Udgiftskontrol for konto 109-118 lægges til AB`s gennemgang og orientering og omfatter 

driftskonti. 

 

Punkt 3. Vandforbrug marts 2019.  

Vandforbruget for marts 2019 er nu dannet, og ser således ud: 

Sted    Marts 2019    Marts 2018   

Lillekær 1-19     96 liter pr. person/døgn  106 

Lillekær 2-8   115     117 

Nørrekær/Maglekær 101     106 

Nørrekær 10-20  118     128 

En dejlig marts måned, med et pænt mindre forbrug sammenlignet med marts 2018. 

Afdelingens gennemsnitlige forbrug ligger på 111 liter pr. person/døgn, og årsprognosen efter 

det første kvartal ligger nu på 113, meget tilfredsstillende. 

 

Punkt 4. Affaldssortering etagehusene – Status april 

I Lillekær 1-19 har der de sidste 4 uger været afhentet 12,5 ugentlige affaldscontainere med 

skaktaffald, hel 2 containere ugentligt under de 14,5 som var årets gennemsnit. Så nu er 

gennemsnittet i 2019 på 13,75 ugentlige affaldscontainere. 

I Nørrekær/Maglekær har der i den sidste periode været afhentet 21,5 ugentlige 

affaldscontainere med skaktaffald, som er lidt mindre end gennemsnittet på 22,75, så nu ligger 

man på et gennemsnit i 2019 på 22,5 ugentlige affaldscontainere. 

 

Punkt 5. Salg af stoffer i Kærene – Status 

Der er stadig – nu på 7 måned – ro i Kærene omkring synlig handel med stoffer. 

Afdelingens videoovervågning er ved at blive omlagt, så der skal ligeledes ske noget når nu 

butikshusets overvågning forsvinder fra vores side, så området stadig kan overvåges i vores 

område, men vi er nødsaget til at afvente det nye byggeri først. 
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Punkt 6. Ny gartnerentreprise påbegyndt 1. april 2019.  

Som omtalt på sidste møde har vi nu fra den 1. april 2019 begyndt et nyt samarbejde omkring 

afdelingens gartnerentreprise, hvor Ingemann Hansen er stoppet, og Anno-Ren v/Niels Ole 

Rasmussen har fået opgaven. Anno-Ren er altså nu i gang, og vil have 2 gennemgående 

personer tilknyttet opgaverne, med mulighed for supplering når der er behov for dette. Vi 

starter jo op med græsslåning og de betonkummer vi har rundt omkring, så dette kan komme 

på plads fra begyndelsen, da foråret jo langsomt er på vej. 

 

Punkt 7. Butikshuset Nørrekær 1 – Status  

Med udgangen af marts 2019 lukkede frisørsalonen og Restauranten, så nu er kun Netto 

tilbage i bygningen. Efter sigende skulle de så rykke ud efter påske, hvorefter butikshuset er 

ryddet. 

Vi er i fuldt sving med omlægning af strøm der er tilknyttet butikshuset, så Lysets Plads stadig 

kan være tilsluttet, dog efterfølgende fra Lillekær højhuset. Ligeledes ansøges om at få gravet 

en ny vandforbindelse (kold vand) til Prærien, en noget langsom proces, som vi ikke selv kan 

igangsætte. Strøm til Prærien er i orden. 

En del målere skal afvikles på et snarligt tidspunkt, hvilket vi skal ind over, en øvelse vi ikke 

har prøvet før, men så lærer vi nok noget omkring dette. Og så skal der nok dukke uforudsete 

ting op når nedrivningen begynder, hvor især mangel på P-Pladser i en periode må 

forudsiges, ligesom byggeplads, kørsel til og fra stedet med byggeaffald og støvgener må 

forventes, men vi ved ikke det store omkring byggeplads og tidsplan, så vi må tage tingene 

som de nu engang lander. 

 

Punkt 8. Årets hovedrengøring – Opstart i Lillekær 1-19 

Anders Andersen Rengøring har påbegyndt årets hovedrengøring, og er mandag den 8. april 

2019 opstartet i Lillekær etagehusene. Så indenfor de næste par ugers tid vil man være godt og 

vel færdige med denne opgave. 

 

Punkt 9. Indkaldelse til afdelingsmøde mandag den 6. maj 2019.  

Som bekendt er indkaldelse/dagsorden til afdelingsmødet mandag den 6. maj 2019 kl. 19.00 i 

beboerhuset husstandsomdelt, hvilket skete i god tid, da det kom ud onsdag den 3. april 2019. 

På nuværende er der ikke modtaget forslag, men det kan ske indtil 22. april 2019 kl. 12.00. 

Vi sørger for indskrivning og opsætning af stole. 

Hvem tager sig af lyd, mikrofoner, drikkevarer som vi skal have på plads? 

 

Ad punkt 4:BL-vores bidrag 

•     Karin redegjorde for at vi skulle registrere Verdensmål m.m. på en særlig Blanket.  

•     SL ser på de faktuelle data antal ansatte og lignende. 

•     AB medlemmerne mødes på Cafe´Biblioteket mandag den 29.04.19 klokken 17.00 for at 

udfylde resten af blanketterne. 

•     Det blev også besluttet at arbejde med at lave morgenfødselsdagsbord lørdag den 15.juni 

2019 med et åbent udvalg af beboere gerne i samarbejde med RB. 

 

Ad punkt 5:Byggesag 

Her afholder vi jo det besluttende møde tirsdag den 23. april 2019 kl. 17.00 i beboerhuset. 

Indkaldelse er runddelt den 9. april 2019, altså 14 dage før mødet. 

Vi dækker op til omkring 100-120 personer, resten må stå op, ifald vi for folk ad huse denne 

eftermiddag/aften. Buller har ferie og Frank kan ikke deltage, så vi møder op med Bent, May-

Brit og SL. 
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Vi indskriver og uddeler stemmesedler. Vi møder op fra kl. 16.00. Inden da har vi opsat stole 

til ca. 120, og har 20 i reserve, da panelet skal bruge 4 pladser. Der kan godt komme tryk på 

omkring fremmøde. 

Hvem sørger for vand. 

Hvem går rundt med mikrofon blandt beboerne? 
 

 

 

Ad punkt 6:Børnedemokrati 
Her er der gang i forretningen administrativt. Dorte har sagt farvel og Lauritz goddag, vi har 

indhentet tilkendegivelser fra de 4 boligorganisationer om forsættelse ifald vi får fondsmidler, 

og alle er stadigvæk med på vognen. Vi skal nok ud og finde 4 nye Boligorganisationer, som 

hver skal have 2 afdelinger med i det fremtidige projekt. Mange ting skal planlægges, 

økonomi skal regnes ud på den rigtige måde, og vi kommer nok op på et noget større beløb, 

der skal søges til fremtidens projekt, og måske bliver det flere fonde der er sammen om dette. 

Vi afleverer nu en ansøgning der er ved at blive finpudset til Velux Fonden inden 1. maj 2019, 

så får vi forventeligt svar omkring august/september 2019. Kikser dette, hvilket der er en reel 

mulighed for, så må vi i andre fonde og søge, hvilket tiden må vise.  

Børnene i vores afdeling skal interviewes 29. maj 2019 kl. 16.00, som vi er pligtige til overfor 

Velux. Denne seance koordineres af SL, men selve interviewet bliver uden SL og foretages af 

CEFU – Center for ungdomsforskning. 

Vores børnedemokrater har valgt nogle aktiviteter, hvor afslibning/maling af borde/bænke på 

legepladser samt et fodboldmål ved Lillekær 8 gavl vil blive igangsat via vores driftsmidler. Så 

skal vi i gang med affald snak, hvor FN`s 11 verdensmål ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” 

kan komme på tale. Men det er jo alene op til børnene. 

 

Ad punkt 7:Beboerhuset 

 

Ad punkt 8: Internet / telefoni / TV 
 

Ad punkt 9: Meddelelser fra styregruppen i Kærene. 

 

Ad punkt 10: Kurser til AB 
 

Ad punkt 11: Meddelelser fra andre og spørgsmål til Afd.Best. 

 

 

 

 

Ref./ Per Djursholm  


