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Referat - Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde, d. 29. maj 2018, 

kl. 18.00 i beboerlokalet 
 

Tilstede: Claus, Erik, Allan, Siri, Susan, Martin, Jette (går efter punkt 5), Mikkel (går efter punkt 5)  

Afbud/Fraværende: Claes 

Dirigent: Claus  

Referent: Martin 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Diskussion: 

Beslutning: Alle godkender. Bestyrelsen skal huske, at punkter, hvor driften er med, skal så tidligt på 

dagsordenen som muligt. 

 

2.  Godkendelse af referat 

Diskussion: 

Beslutning: Alle godkender. Driften har ikke modtaget referatet. Martin sender det. 

 

3. Info fra kontaktpersonerne 

Sagsfremstilling: Siri og Claes kommer med et hurtigt overblik over kontaktpersonsarbejdet den sidste 

måned. 

Diskussion: Der informeres om, at bestyrelsens forbrugsbudget stemmer ifølge KAB, dog er der nogle 

bilag, der måske skal ses på. 

Beslutning: Bestyrelsen gør ikke mere ved budgettet eller bilagene, med mindre KAB vil have det. 

 

4. Orientering fra driften 

Sagsfremstilling: Der skal gennemgås: 

a) Aktionslisten 

b) Budget 

Diskussion:  

a) Aktionslisten: Der er intet nyt fra driften ang. aktionslisten. Relevante emner bliver taget under punkt 5.  

Der er flere punkter fra bestyrelsen: 
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1. Der skal fjernes affald fra lofter og trapper. 

2. Rensning af køkkenfaldstammer. Stefansgadeblokken har haft problemer med 

køkkenfaldstammerne og der er stadig udfordringer. De skal renses med jævne mellemrum. Der 

kan samtidig med fordel skrives på hver faldstamme, hvad den er til. 

3. Der kommer nogle gange kloakvand op fra kælderen til stueetagerne i de øvrige blokke. 

Faldstammerne skal renses og derudover undersøges, om der kan/skal gøres mere. 

4. Der bliver spurgt til cykelrazzia og driften har allerede taget en her i vinteren. Det blev bemærket, 

at den i vinters var den fra sidste efterår der " trak ud " og der således manglede en razzia. 

Fremover bliver der foretaget to om året som aftalt. 

b) Budget: Der er intet nyt fra driften ang. budget. Relevante emner bliver taget under punkt 5. 

Beslutning: Claus, der har undersøgt tidligere referater for beslutninger, sender disse beslutninger til 

driften, hvorefter disse bliver gennemgået på næste bestyrelsesmøde med driften. Det må gerne sendes til 

den øvrige bestyrelses også og vedlægges som bilag til næste dagsorden. 

 

5. Opfølgning på beslutninger 

Sagsfremstilling: Der er flere punkter, der er blevet besluttet og som skal følges op på: 

- Manglende referater. (Allan har lavet en oversigt over manglende referater. Claus har fundet en 

del ældre referater og overdrager dem til Claes. Der arbejdes videre med dette.) 

- Opfølgning på beslutninger i tidligere referater. (Claus har fundet en del beslutninger, som 

mangler at blive udført. En liste med disse sendes til Mikkel og Jette. Se evt. Punkt 4.) 

- Evt. forhøjelse af parkeringsafgiften. (Det kan koste mellem 100-1100 kr. om året for en 

almindelig bil og 3.000 kr. i erhverv for at have parkeringstilladelse på kommunale områder på 

Nørrebro. Det koster 100 kr. om måneden at have parkeringsplads i Stefansgården. Det koster 75 

kr. at få administreret pladsen hos KAB, så der bliver ikke tjent synderligt på Stefansgårdens 

parkeringspladser. Samtidig koster det ikke yderligere for erhverv at parkere på Stefansgårdens 

pladser, hvilket der skal besluttes, om det skal fortsætte. Parkeringsafgifter bliver taget op på 

næstkommende bestyrelsesmøde som et individuelt punkt.) 

- Det skal undersøges, om kiosken har gratis parkering. (Se underpunkt ovenfor) 

- Ekstra fejning i Stefansgadeblokken. (Der er blevet fejet ekstra, men nogen stiller mælkekasser og 

ryger og opholder sig der, men der bliver holdt øje og fejet ekstra, hvis der er behov for det.) 

- Det grønne område ved siden af miljøstationen og ud til parken skal ordnes og gøres pænere. 

(Driften slår græsset og fjerner skrald, men det er måske bedst at lade det være sådan indtil videre, 

da der arbejdes på en aflukning af gården. Samtidig skal der være opgradering af Stefansgade, der 

måske kan spille ind.) 

- Etablering af parkeringsvagter i gården. (Se Punkt 13) 

- Evaluering af opsætning af nye køkkener. (Claes har nedsat en arbejdsgruppe og de arbejder på 

sagen) 

- Opsigelse af IT-pakker, rekvirering af nye computer med OpenOffice og nedlæggelse af 

bestyrelsens fastnettelefon. (Den ene computer er afviklet. Claes arbejder videre sagen. 

Bestyrelsen skal undersøge, om det kan få indflydelse på internettet og printeren på 

bestyrelseskontoret. Det skal Claes være opmærksom på.) 

- Udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelsen. (Bestyrelsens kontaktpersoner arbejder på 
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sagen) 

- Opsætning af ”privat gård/område”-skilte. (Mikkel har sat et skilt op og der bliver sat noget flere 

op.) 

- Muligheder for evaluering af den sociale viceværts arbejde. (Det er blevet undersøgt, hvad der er 

af muligheder. Der er ikke nogen drejebog for en sådan evaluering. Der er ikke nogen internt i 

KAB, der kan foretage en egentlig evaluering, men det kan folk udefra, fx Center For Boligsocial 

Udvikling. Der er en diskussion om, hvad en sådan evaluering skal kunne og om bestyrelsen har 

mandat til at sætte en evaluering i gang. Et centralt element er også, hvordan vi kommer videre – 

er der stadig behov for en selvstændig indsats? Københavns Kommune er i samarbejde med KAB 

i gang med at kigge på det boligsociale område og vil formentligt oprette en slags boligsociale 

stillinger, som afdelingen måske kan benytte sig af. Samtidig kan vi måske også bruge de 

ressourcer, som vi har internt i afdelingen. Spørgsmålet er også, hvad vi har af problemer og 

udfordringer i afdelingen – det kan blive en del af evalueringen. Samtidig kan det diskuterer, 

hvorvidt afdelingen overhovedet forstår sig selv som en udsat boligafdeling – det har afdelingen 

været ret blandet overfor. Det bliver sat på som et selvstændigt punkt på næste bestyrelsesmøde.) 

- Undersøgelse og evt. opsigelse af ubrugt kælderrum (tidligere motorcykelklub). (Driften tager 

kontakt til lejeren. Rummet kan evt. blive udlejet til cykelbutikken eller bliver brugt til noget 

andet.) 

- Udbetaling af udlæg for bestyrelsen. (Der er nu ved at komme styr på udbetalinger, så bestyrelsen 

kan få penge tilbage for udlæg) 

Diskussion:  

Der bliver spurgt ind til, om tøjcontaineren kan blive sat ind i miljøstationen, så der ikke så let bliver 

stjålet tøj. Driften meddeler, at den ikke kan stå inde i miljøstationen, men den kan blive fjernet. 

Bestyrelsen er enig om, at det er en god idé. Ejendomskontoret får den fjernet og Susan skriver et skilt om 

fjernelsen og hvor man så kan gå hen med tøj. 

Driften orienterer om, at der vil blive lavet om i miljøstationen i den nærmeste fremtid, så der kommer en 

mere hensigtsmæssigt opbygning. 

Hækkene i gården bliver klippet i nærmeste fremtid. 

Beslutning: Se parenteserne i sagsfremstillingen for vedtagne beslutninger. Ud over disse: 

Tøjcontainer fjernes og Susan udarbejder et skilt. 

 

6. Barnevognsrum i gården 

Sagsfremstilling: Synes vi skal etablere 3 barnevognsrum i gården nu.  Fordi det blev vedtaget for 4- 5 år 

siden. Det blev besluttet forrige vinter at det første prøverum skulle laves i efteråret 2017, det er jo 

forsinket, så lad os lave 3 nu. Der er brug for det, der er min. brug for 3-4 barnevogne i 41+45-47, 2 i 34-

36 og 3-4 midt i gården! 

Diskussion: Driften forholder sig til, at afdelingen skal bygge en prøvebarnevognsrum som det første og 

ikke 3 rum. Der står dog ikke noget i referater fra tidligere afdelings- eller bestyrelsesmøder, og det er 

vigtigt, at der er et egentlig forslag at gå ud fra. Claus bemærkede at det er helt sikkert at 

barnevognsrummene er blevet besluttet, og at det med stor sandsynlighed var på efterårs-afdelingsmødet i 
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2013. 

Et barnevognsrum vil ca. koste 400.000 kr., hvis det placeres ved nr. 42. En anden placering kan blive 

billigere, men der skal findes et vedtaget forslag, så driften ved, hvad der er besluttet. Der er ikke afsat 

midler til at oprette et barnevognsrum. Der skal bruges noget dokumentation før vi kan gå videre. 

Det vil være hensigtsmæssigt at kunne bygge et barnevognsrum op ad parken i forlængelse af 

miljøstationen, så hullet i hækken kommer væk.  

Beslutning: Claus prøver at finde referatet fra regnskabsmødet 2013. Ellers vil det skulle til afstemning på 

en afdelingsmøde.  

 

7. Bestyrelsen gør status over det foreløbige arbejde 

Sagsfremstilling: Vi har nu et ½ år bag os.  Hvordan går det? Hvad har fungeret og hvad ikke? Bliver 

Facebook brugt og er der nogen beboere der går ind på hjemmesiden? Holder vi det, vi lover? Når vi det, 

vi gerne vil? Og hvordan går det ift. vores boligselskab og i forhold til KAB-fællesskabet?  Og sidst, men 

ikke mindst, bliver det vi vedtager ført ud i livet? Alt i denne retning. 

I første omgang måske blot en indledende snak om det, måske bedre med en grundig snak på det sidste 

møde før sommerferien, i juni. 

Diskussion: Der orienteres om, at der er blevet oprettet en Facebookside for afdelingen med 27 brugere. 

Der må gerne komme mere aktivitet på siden. Der kan med fordel laves et møde, hvor vi ser på, hvordan 

vi kan få flere brugere og en mere aktiv side. 

De to kontaktpersoner er ikke til stede, hvorfor en egentlig status over bestyrelsens arbejde ikke kan 

foretages, men der er flere elementer, der kunne være interessante at tage hul. 

Beslutning: Punktet bliver udskudt til næste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsens IT-udvalg kan invitere til møde, så vi kan finde ud af, hvordan Facebooksiden kan blive mere 

aktiv. 

 

8. Nyt fra KAB og fra SAB 

Sagsfremstilling: Især med tanke på et fremtidigt driftsfællesskab med andre afdelinger, hvad sker der 

omkring dette. Ellers nyt fra KAB’s repræsentantskabsmøde. 

Diskussion: Driften er fortsat interesseret i, at der bliver lavet et driftsfællesskab, da det vil gøre nogle 

arbejdsgange nemmere og sikre et bredere arbejdsfællesskab mellem afdelingerne. For bestyrelsen handler 

det om at have et øje på, at driften ikke bliver forringet. Samtidig bliver det påpeget fra bestyrelsen, at der 

er mange diskussioner, der skal tages, da der er flere elementer i det. Det er vigtigt, at bestyrelsen og 

beboerne bliver holdt opdateret og der bliver taget stilling til det, når der skal tages stilling til det. 

Samtidig er der bekymringer for, hvad et driftsfællesskab betyder for den sociale rolle, som en fast 

ejendomsfunktionær også har.  

SAB ser gerne, at ejendomskontorerne kan arbejde bedre sammen, så arbejdsgangene kan blive mere 
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effektive. Driftsfællesskaberne (nyt navn bliver formentligt service centre) er en meget væsentlig del af 

SAB’s målsætningsdebat 

Det bliver sat på som et punkt på et kommende bestyrelsesmøde, hvor der kommer et konkret oplæg. 

Der har tidligere været en kalender, hvor man kunne finde den KAB-medarbejder, som man havde brug 

for. Den er der ikke mere, hvilket er ærgerligt. 

Der bliver orienteret om, at KAB har solgt sin ejendom i Indre By. 

Der har været fokus på, at medarbejdere i KAB har fået bedre betingelser i deres arbejde, men de 

frivilliges forhold er desværre ikke blevet meget bedre. 

Der er kommet fokus på entreprisekontrakter, der er mange fejl på de byggerier og renoveringer, der 

blevet foretaget. Man forsøger at finde ud af, hvad der kan gøres bedre. Det blev diskuteret på 

repræsentantskabsmødet.  

Der er nedsat en SAB-arbejdsgruppe til at se på målsætningsprogrammet for SAB. Der kommer en debat, 

der forhåbentlig munder ud i et nyt målsætningsprogram i januar. Der vil være åbne møder, som man kan 

deltage i. Claus følger op herpå. 

Beslutning: Driftsfællesskaber bliver sat på som et punkt på næste bestyrelsesmøde, hvor driften har et 

oplæg. Claus er også velkommen til at byde ind. 

 

 

9. Styrkelse af beboerdemokratiet 

Sagsfremstilling: Der er et behov for styrkelse af vores opbakning blandt beboerne, og forbedre 

beboerdemokratiet. Claus kommer med et oplæg. 

Diskussion: 

Beslutning: Punktet bliver udskudt til kommende bestyrelsesmøde pga. tidsnød, hvor Claus kommer med 

et skriftligt oplæg. 

 

10. Budgetmøde d. 23. april 

Sagsfremstilling: Der har været budgetmøde/afdelingsmøde og der skal aftales, om der skal følges op på 

noget. 

Diskussion: 

Beslutning: Da der ikke er kommet noget referat, udsættes punktet til næste bestyrelsesmøde. 

 

11. Politik for glemt tøj 

Sagsfremstilling: Der er ofte glemt tøj i vaskekælder og det kunne være fordelagtigt at få en diskussion af 

problemet og om det kan indgå i husordenen. 
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Diskussion: Der diskuteres kort, hvorvidt dette overhovedet er et problem. Bestyrelsen er dog enig om, at 

der ofte er efterladt tøj i vaskekælderen, som ingen henter. Der er flere muligheder for, hvordan det kan 

håndteres bedst muligt. 

Beslutning: Martin undersøger hvilke løsninger, der er og igangsætter en løsning i samarbejde med 

driften. 

 

12. Kommende bestyrelsesmøder 

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal beslutte, hvornår der skal ligge møder i juni, juli og august. 

Diskussion: 

Beslutning: Martin sender forslag til mødedatoer ud. Som udgangspunkt bliver disse: d. 19. juni, d. 7. 

august (hvis det er nødvendigt), og så sidste tirsdag i hver måned derefter. 

 

 

13. Evt. afstemning om parkeringsvagter 

Sagsfremstilling: På afdelingsmødet var der en kort diskussion om der skulle holdes afstemning om 

parkeringsvagter. Ifølge Jette er dette ikke påkravet for vores sag, da man i forvejen ikke må parkere i 

gården, så det bliver en håndhævelse af allerede vedtagne regler. Men bestyrelsen skal nok tage stilling til, 

om man ønsker en afstemning. 

Diskussion: Bestyrelsen er enig om, at der ikke er behov for en afstemning, da gårdgruppen er blevet 

nedsat på et afdelingsmøde, bestyrelsen har godkendt parkeringsvagter og at beboerne ikke har udvist 

modstand mod parkeringsvagter. Der skal orienteres ordentlig til beboerne og det kan i første omgang 

virke som en prøveperiode. 

Beslutning: Bestyrelsen mener ikke, at der er behov for en afstemning, da der er tale om håndhævelse af 

allerede gældende regler og at beboerne er blevet orienteret herom. Samtidig kan ordningen altid aflyses, 

hvis den findes uhensigtsmæssig.  

 

 

14. Eventuelt 

Sagsfremstilling: 

1) Tryghedsrapport (vedlagt som bilag): Vi har modtaget en tryghedsrapport fra KAB’s forsikringsmægler 

efter gårdgruppen har gennemgået ejendommen med en person derfra. Tryghedsrapporten vil indgå i 

gårdgruppens videre arbejde.  

2) Stefansgade skal asfalteres. I 2018 var det vedtaget at 5 gader i KBH. kommune skulle asfalteres. 

Deriblandt Stefansgade. Som den eneste blev Stefansg. udskudt til næste år. ( istedet fik vi lappet huller i 

asfalten i gaden, dog ikke omkring vores indkørsel v. Stefansgade). Orientering om hvorfor og hvad det 

indebærer for os og hvad skal vi tænke over i den forbindelse, før 2019. 



Referat – Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 29.5.2018, kl. 18.00 

Sted: Stefansgårdens beboerlokale 

 

7 

 

3) Vores ejendom bruges som offentligt toilet ( tænker især på bedet ved miljøstationen og plankeværket 

ved børnehaven ). I forbindelse med brug af parken, off. arrangementer og alle mulige andre situationer.  

Claus arbejder på at få et toilet mere i parken ( der er et nede ved Nordbanegade, bag legepladsen ).  Tæt 

på os, på cykelstien og tæt på den gule overbygning ved Nivågade. Orientering herom.  

4) Claus er aktiv i Nørrebro Lokaludvalg.  Kommer til de fleste af deres møder som tilhører ( er 1. 

suppleant til udvalget ) og sidder i 2 af arbejdsgrupperne.  Orientering herom. F.eks. har jeg mødt megen 

velvilje overfor ovennævnte ide, om et toilet mere i parken. 

5) Andet  ?  Måske er det noget nyt om udsmidningssagen? Eller: Har I bemærket at de der unge der 

sidder og ryger hash i gården eller rettere  gjorde   hvor er de blevet af  ??  Er der nogen der ved hvorfor ? 

Så er der flere beboere der har fejl i deres varmeregninger. Og spørger til det, men det hører vel mere 

hjemme under et punkt hvor driftsmedarbejderne er til stede. Hvis der er fejl i en varmeregning, skal den 

enkelte beboer tage kontakt til KAB. 

6) Listerne på vinduerne falder af i flere lejemål. 

Diskussion: 3) Det blev bemærket, at det er en god ide med et  toilet mere i parken. 

 


