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Ref:10-18 

 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet onsdag den 10. oktober 2018 

Kl: 19.00 i bestyrelseslokalet Nørrekær 16. 

 

Deltagere: Afdelingsbestyrelsen 

   Klaus Bentsen, KB  

   Karin Sørensen KS   

Per Djursholm, PD 

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. 12. september 2018 

 

 " 2: Meddelelser fra formanden. 

 

 " 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

 

 " 4: FNs 17 verdensmål. Mødet d. 29. september 2018 

 

 " 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 

Ad punkt 2: Meddelelser fra formanden. 

1. RK: sammen om Rødovre oktober 2018.  
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2.  28.09.18 frivillig fredag på Rødovregård. En del aktive fra Kærene. Honning salg, Lokalhus Syd med 

mad , cykeldiliciencen.  

3. 12.10.18 klokken 16.00 fernisering af fotoudstillingen 100 % FREMMED på pladsen ved Rødovre     

Rådhus. Det var ikke muligt at få 10 fra Kærene og derfor ingen separat udstilling i Vores kvarter. 

4.  23.10.18 budgetmøde med borgmesteren og FR. 

Ad punkt 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

Punkt 1. Opsagte lejemål pr. 9. oktober 2018.  

Der er denne gang kun 1 lejemål på listen, som ikke er udlejet da det er helt friskt opsagt. Afd. 

Hæfter pr. 1.1.2019. 

Der har siden sidst været en fogedforretning, idet en lejer som havde indgået betalingsaftale 

(som fortalt sidst) ikke betalte som aftalt, og derfor er sat ud, dog fraflyttet selv. 

 

Punkt 2. Udgiftskontrol pr. 9. oktober 2018.  

Udgiftskontrol for driftskonti 114-119 lægges til AB`s gennemsyn og orientering. 

 

Punkt 3. Vandforbrug september 2018.  

Vandforbruget for september måned er dannet, og ser således ud: 

Sted    september 2018   september 2017  

Lillekær 1-19     96 liter pr. person/døgn    91 

Lillekær 2-8   113     104 

Nørrekær/Maglekær 111       87 

Nørrekær 10-20  111     113 

Lidt mere forbrug end september 2017, og gennemsnittet for afdelingen ligger i september på 

109 (2017 102), og årsprognosen for afdelingen ligger efter 9 måneder på 112 liter pr. 

person/døgn mod 115 i 2017, så vi ligger lidt under. 

 

Punkt 4. Affaldssortering etagehusene – Status 

I området Lillekær 1-19 har der den sidst periode på 4 uger været afhentet 13,2 ugentlige 

affaldscontainere, og her er gennemsnittet på 12,9. I Nørrekær/Maglekær området har der 

været afhentet 20,0 ugentlige containere, som igen er noget under gennemsnittet, der hedder 

23,4 ugentlige tømninger. 

Der har meget længe været problemer med affaldsgården ud for Nørrekær 9, hvor der 

henstilles storskrald der bør sorteres i containergården, ligesom derhen smides affald synligt 

forkert, Pap henkastes i container eller foran, plastik flyder over og andet affald sorteres ikke 

korrekt dagligt. Det har fået os personale til at overveje en lukning, så beboerne skal benytte 

de nedgravede containere ved containergården. Dermed skal nogle går lidt længere, men vi 

får sandsynligvis en bedre sortering, både af storskrald som ikke må henstilles i rummet og 

bedre sortering generelt.  

 

Punkt 5. Butikshuset – Status 

Det er forsat planen, at Butikshuset nedrives i januar 2019, og gerne skulle stå klar til brug 

efter etablering af nyt Butikshus senest 1. august 2019. 

Umiddelbart vil stadepladsen (grillen) kunne blive til ca. marts 2019, og så er frisørsalon efter 

sigende færdigbehandlet.  

 

 

Punkt 6. Elevatorgulve nu skiftet. 
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Nu har vi endelig fået skiftet alle 10 elevatorgulvbelægninger, og de fuger vi ikke kunne 

godkende i Lillekær er omlagt. Så nu ser gulvene igen pæne og nye ud. 

 

Punkt 7. Salg af stoffer i Kærene – Ro lige nu. 

Som alle vel nok er bekendt med, har der de sidste 3 ugers tid været rimeligt roligt omkring 

det synlige salg af stoffer, som alle kan se foregå i Kærene, som oftest omkring udkørslen til 

garageanlægget/busstoppestedet ved højhus 1 i Lillekær. 

Dette skyldtes delvis det skyderi der har været i hovedsagelig København og Ishøj, men også 

det forhold at politiet har været synligt til stede i området og visiteret flere fra grupperingen, 

hvilket de ikke bryder sig om. Der er ligeledes fundet nogle stoffer, som en politihund har 

sporet, og disse ting betyder at synligheden lige for tiden er dalet voldsomt, egentlig ret rart 

for beboerne og os alle. 

Vores Socialdirektør Henrik Abildtrup har kontaktet SL omkring et stormøde mellem 

Kommunens ledelse, Politiets ledelse og nøglepersoner fra Kærene, som sammen muligvis 

indkaldes til en drøftelse om forebyggelse og andre ting, der kan løse problemer som salg af 

stoffer i et boligområde, hvor alle kaster ideer og forslag i bøtten og samarbejder, og ikke 

peger fingre ad hinanden. SL har returneret en bruttoliste med navne fra Kærene, fra 

bestyrelser (1-2 fra hver bestyrelse) og driftsfolk, Frisør og Netto bestyrer og andre 

interessenter, der mest er fra den kommunale sektor. Dette møde vil I høre mere om, når eller 

vis der indkaldes. 

 

Punkt 8. Videoovervågning opgraderes. 

Vores videoovervågning som blev indført først ved højhusenes renovering fra 12 års tid siden, 

trænger til en opgradering i programmer m.v. så vi sikres en del år frem i tiden. Dette vil 

betyde en bedre, endnu tydeligere og sikre overvågning, hvor vi udover opgradering af 

forbindelseslinjer også ser på videoøjnene i vores områder. 

Dette arbejde er iværksat og forventes på plads i nær fremtid. 

 

Punkt 9. Ole Petersen Varmecentralens leder har 25-års jubilæum. 

 

Og det holdes tirsdag den 1. november 2018 nok i AAB lokaler bag ved Varmecentralen. Klaus 

Bentsen tager forbi på dagen, og er andre interesserede kan dette aftales med formanden. SL 

afholder ferie og smutter forbi med en gave inden, så dette er på plads. 

 

 

 

Punkt 10. Legepladsseminar i afdelingen. 

Kompan afholder legepladsseminar i afdelingen tirsdag den 6. november 2018, hvor SL 

udover en rundvisning skal holde et oplæg om Børnedemokrati og inddragelse af børn. Det 

bliver spændende at prøve dette på hjemmebanen. 

 

Punkt 11. Seminar for personale og for Kærenes ”Grønne garde” 

Vi afholder årets seminar for AKB Rødovre som jo er for Milestedet, Doktorhaven og det 

boligsociale altså Sus tirsdag den 16. oktober 2018, og har derfor lukket på kontoret denne dag. 

Det årlige seminar for Kærenes ”Grønne garde” eller servicemedarbejdere m.v. er for længst 

fastlagt, da det skal foregå på skønne Skovly i Ganløse, og det afholdes fra onsdag den 7. 

november kl. 12.30 til torsdag den 8. november 2018, altså for 3-4 gang med overnatning. 

Derfor er kontoret også lukket den 8. november som er en torsdag. 
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Punkt 12. SL holder ferie. 

SL holder 1 uges ferie i uge 44, hvor han er bortrejst. Men I andre ønskes en fantastisk morsom 

frivillighedsfest fredag den 26. oktober og efterfølgende for dem der har tilmeldt sig KAB 

Konferencen i Helsingør en rigtig udbytterig weekend lørdag- søndag den 27 & 28. oktober, 

som nok bliver mærkbar for en enkelt eller to lørdag morgen, når I står op efter 

frivillighedsfesten 

 

Ad punkt 4: FNs 17 verdensmål. Mødet d. 29. september 2018 

Mødet den 29.september 2018.10.10. 

Et oplagt velforberedt personale og medlemmer fra AB. vekslede AKB ved Milestedet kultur og mål ind 

i de 17 verdensmål.  

Karin og KB var til kredsmøde den 03.10.18 og fik gennemgået hvordan en boligorganisation kan 

bidrage og hvordan Gladsaxe kommune har valgt tre mål som udgangspunkt for arbejdet.m.m. 

1. Lørdagens arbejde tilføjes forord, billeder og mere lyrik og forelægges OB. 

2.  Næste skridt bliver et møde med SM, for at sikre at det boligsociale arbejde foldes helt ud. Max, 

Karin, Lisbeth, Annegrethe og KB deltager. 

SL koordinerer. 
 

Ad punkt 5:Byggesag 

Her har vi nu fået tilknyttet en ny Projektleder Søren Elo Christensen, som i sagen skal være 

vores rådgiver fra KAB. Søren har været på en kort rundgang og har fået de første oplysninger 

om sagen, og er et friskt pust som jeg håber giver os det ryk, vi skal have for at komme rigtig i 

gang. 

Eller formodes det at der afholdes et nyt infomøde op af december, hvor beboerne inviteres. 

En huslejekonsekvens formodes først fremlagt over foråret 2019, hvilket står på SL`s regning, 

da dette ikke er aftalt på nuværende. 

Det står dog fast, at 1 etape som er en ”prøve” etape vil være Lillekær 19-11 etagehusene, 

hvorefter Lillekær 1-9 forventes som 2. etape, og så starter 3. etape i Nørrekær/Maglekær 

området, altså etagehusene før højhusene. 

 
Ad punkt 6:Børnedemokrati 
Vi har planlagt næste møde med Børnedemokraterne til mandag den 5. november 2018, da de 

nu går på efterårsferie.  

Så er vi i gang med at arrangerer en tur til Folketinget, hvor Morten Bødskov viser rundt og 

fortæller. Her forventer vi at tage af sted med en muligvis 4. klasse fra Hendriksholm Skole 

den 15. november 2018, og her har vi naturligvis også Vores børnedemokrater med. Denne tur 

er betalt via kommunens § 18 midler, som dækker bus og T-shirts. 

Så fik vi jo nogle flotte gaver ved indvielsen af naturlegepladsen 3. september, og kommunens 

gavekort på 1.000 kr. til beplantning skal gå til et ”Suttetræ”, som børnene forventes at vælge 

på mødet 5. november. Vi fik derudover gavekort til Egeskov slot, som vi endnu ikke ved 

hvornår vi skal benytte, og så fik vi biografbilletter med hele svineriet fra KAB, som vi 

benytter os af onsdag den 5. december 2018, hvor vi endda har en børnedemokrat Alexander 

der har fødselsdag, så det fejrer vi med ham og 8 andre børn denne dag, og børnene vælger 

naturligvis hvilke film eller måske mellem 2 film de vil se, hvorefter vi voksne deler os op. 

Måske der kan laves en lille happening omkring suttetræet når det plantes, det må tiden vise. 

Så har vi via § 18 midler ansøgt om midler til en ”Demokratibus gennem Danmark”, som i 

2019 skal køre fra Rødovre til Slagelse og så videre mod Odense for at afslutte i Aalborg, hvor 

Børnene erfaringsudveksler og måske nogle spændende personligheder med interesse for 

Børnedemokrati kommer med? Nu må vi jo først se, om vi får tildelt midler til turen. Og så er 
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der jo Velux seminaret den 30. oktober i Odense (denne gang uden SL) og fællesmødet i 

Odense tirsdag den 27. november 2018, som vi omtalte på mødet i september. Så vi holder 

gryden varm, og har rigeligt at se til, men det er også sjovt og udviklende, og det giver så 

meget mening. 

 

Ad punkt 7:Beboerhuset 

Har kontaktet Nordstar for at få pris på at renovere vores AV-udstyr. 
 

Ad punkt 8: Internet / telefoni / TV 
 Her tager SL snarest muligt fat i Indkøbsafdelingen, der lige nu har en ekspert omkring 

YouSee kontrakter, opsigelser m.v. tilknyttet, så vi kan komme ud af den kontrakt vi har 

korrekt. 

 
Ad punkt 9: Meddelelser fra styregruppen i Kærene. 

Intet nyt. 

Ad punkt 10: Kurser til AB 
 

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

 

 

 

 

Ref./ Per Djursholm  


