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Diskussionsreferat 

Stefansgårdens afdelingsmøde 

Mandag d. 27. november kl. 19.00, Nørrebrovænge 1 

 

Antal stemmeberettigede: 

32 stemmer fordelt på 16 lejemål og 16 delegerede. Nogle beboere forlod mødet undervejs. 

 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Kontaktperson for afdelingsbestyrelsen Claus Aarestrup byder velkommen på vegne af bestyrelsen.  

Afdelingsbestyrelsen foreslår Rasmus Riley som dirigent. Han har tidligere været dirigent og er formand for 

en AKB afdeling på Nørrebro, samt bestyrelsesmedlem i AKB-København. Claus 

(afdelingsbestyrelsesmedlem) spørger, om andre ønsker at stille op, hvilket ingen vil. Rasmus er derved valgt 

som dirigent. 

Rasmus præsenterer sig selv og siger tak for valget. 

Dirigenten konstaterer, at indkaldelsen til afdelingsmødet er omdelt d. 25. oktober og at regnskabet og de 

indkomne forslag er omdelt 20. november. Mødet er derved lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Der er 

ingen indvendinger til dette. 

Der er to repræsentanter fra KAB tilstede: 

- Jakob Monrad Nielsen, økonomimedarbejder i KAB. 

- Jette xx, ny driftschef for Stefansgården. 

 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

Afdelingsbestyrelsen foreslår Martin Dahl Sørensen som referent. Der er ingen andre, der melder sig og 

derved bliver Martin valgt. 

Rasmus foreslår, at man venter med nedsættelse af stemmeudvalg, og ser om der er behov for det. Der er 

ingen indvendinger til dette. 
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3. Bestyrelsens beretning 

På vegne af bestyrelsen fremlægger Claus (afdelingsbestyrelsesmedlem) bestyrelsens beretning og indleder 

med at påpege, at der ved dette møde ikke er nogen skriftlig beretning.  

- Stefansgården har over 300.000 kr. i overskud, hvilket er godt. 

- Der er kommet ny driftschef, Jette. Hun afløser den midlertidige driftschef Adam Vangtorp, der 

overtog efter Søren Pedersen. Jette har dog haft travlt til at begynde med, men bestyrelsen håber at 

man vil se mere til hende fremover. 

- Den tidligere driftsleder i ejendommen, Lars Andreasen, er opsagt og indtil videre har Mikkel xx 

overtaget hans funktioner. Der er også ansat ny ejendomsfunktionær, Kjeld xx, men kun på deltid, 

hvilket har medført, at Mikkel har skulle udfylde flere funktioner i det sidste stykke tid. 

Overgangsperioden kunne have været bedre, men der er gjort, hvad der var muligt.  

- Der er forsvundet en masse håndværkertilknytning, da Lars blev opsagt, og ejendommen skal spare 

på håndværkerne over de næste år. En af måderne til dette er, at ejendomsfunktionærerne kan lave 

noget af arbejdet som håndværkere gør, til en billigere penge endda.  

- Der har ikke været nogen melding fra KAB om Mikkel forbliver driftsleder i ejendommen, om der 

bliver ansat en anden eller om der kommer et driftsfællesskab med andre KAB-ejendomme. 

- Kommentar: Hvad er et driftsfællesskab? Svar (Jette, driftschef): KAB skal spare på udgifterne og 

gerne holde huslejen i ro, derfor skal flere funktioner end tidligere organiseres internt i KAB. I et 

driftsfællesskab samles flere ejendomme om driften, hvorved viceværterne er fordelt på de 

forskellige ejendomme. I et driftsfællesskab har man flere ansatte, der kan have forskellige 

funktioner. Beboerne vil forhåbentlig ikke kunne mærke det, men det kan mærkes på udgifterne. 

- Claus (afdelingsbestyrelsesmedlem) beretter videre, at bestyrelsen er skeptiske, hvis Stefansgården 

skal i driftsfællesskab, der er spredt ud over byen, hvilket ikke fungerer så godt. Man vil hellere i 

fællesskab med ejendomme, der er tættere på. Andre steder er afdelingerne, der indgår i 

driftsfællesskab, tættere på hinanden, i Stefansgården vil der nok blive tale om et såkaldt 

fjernfællesskab. Det er der ikke ligeså mange erfaringer med og bestyrelsen skal stille krav til det. 

Det er vigtigt, at bestyrelsen er inde over driftsfællesskaberne, så der kan holdes styr på det. 

Kommentar (Jette, driftsleder): Organisationsbestyrelsen i KAB har taget en del af beslutningen til 

sig ang. oprettelse af driftsfællesskaber, da der generelt ikke er blevet oprettet de driftsfællesskaber, 

som man havde håbet. Samtidig er de enkelte afdelinger måske ikke altid de bedste dommere til at 

bestemme over kollegafællesskab for ejendomsfunktionærerne og udgifter. Der bliver mere struktur 
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over det på denne måde. Kommentar (Claus, afdelingsbestyrelsesmedlem): Forsvinder vores 

demokrati? Svar (Jette, driftschef): Der er ikke blevet lavet de besparelser, som der har skulle være 

ved den frivillige vej. Kommentar (Claes, afdelingsbestyrelsesmedlem): I bestyrelsen tager vi højde 

for de problemer, der måtte komme og er opmærksomme på protester fra beboerne. Kommentar 

(Rasmus, dirigent): Bestyrelsen tager det op til diskussion, når der kommer noget mere konkret.  

- Der har været særskilt møde om evt. ansættelse af boligsocial vicevært og den slags møder kan man 

godt gøre igen, fx ved driftsfællesskaber. Bestyrelsen lægger op til, at man gør det. 

- Maling af opgange er ikke kommet i gang endnu, men håndværkere er gået i gang med forarbejdet. 

Kommentar: Hvornår kan det gå i gang? Svar (Claus, afdelingsbestyrelsesmedlem): Jette (driftschef) 

har sat håndværkere på at undersøge, hvordan arbejdet skal laves. Kommentar: Er der taget højde for 

farlig maling? Svar (Jette, driftschef): Det bliver der og det indgår selvfølgelig som en del af 

forarbejdet. 

- Den tidligere besluttede etablering af barnevognsrum kommer snarest muligt. Bestyrelsen arbejder 

på projektet. 

- Der har været en del sygdom i bestyrelsen, hvilket har gjort, at der ikke er blevet arbejdet ligeså 

hurtigt som tidligere. Til gengæld er det godt, at der er kommet flere unge ind i bestyrelsen. De kan 

noget med medier. Der er bl.a. kommet et digitaliseringsudvalg i afdelingsbestyrelsen, så 

ejendommen kan komme på facebook og lignende. I den forbindelse kan det nævnes, at KAB er i 

gang med at udvikle en app, hvor beboere kan melde ind, hvis der er problemer i ejendommen. Den 

kommer på et tidspunkt. 

- Kommentar: Hvorfor holder man bestyrelsesmøder i beboerlokalet, når der er lokale til bestyrelsen? 

Svar (Claus, afdelingsbestyrelsesmedlem): Der er nogen gange, hvor vi er for mange til møderne og 

derfor dårligt kan være i bestyrelseslokalet. 

Dirigenten spørger, om der er flere kommentarer eller spørgsmål, hvilket der ikke er. 

Dirigenten sender bestyrelsens beretning til afstemning. 

- Stemmer for: 32 

- Stemmer imod: 0 

- Stemmer blankt: 0 

Bestyrelsens beretning er enstemmigt godkendt. 
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4. Aflæggelse af regnskab for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb for tiden 1. august 

2016 til 31. juli 2017 

Hvor meget har der været brugt for?xx 

Jacob (økonomimedarbejder) har været alle bilag fra bestyrelsen igennem og regnskabet stemmer. 

Der er ingen indvendinger fra salen. 

 

5. Fremlæggelse af regnskab for 1. august. 2016 til 31. juli 2017 

Der henvises til tidligere omdelte regnskab for ejendommen for yderligere information. 

Jacob (økonomimedarbejder) præsenterer Stefansgårdens regnskab: 

- Der er et stort overskud på 317.000 kr. Det skulle helst ligge i nul, så budgettering og reelt forbrug 

stemmer overens. Overskuddet skyldes bl.a.: 

o Der har været 75.000 kr. mindre i ejendomsskatter end beregnet. 

o Budgettering til renovation har været for høj og er endt på 32.000 kr. mindre end planlagt. 

o Ejendommen har et lav elforbrug, hvor der er sparet 100.000 kr. på el. 

o Ejendommen har haft større indtægter end beregnet, bl.a. er renter på henlæggelser steget 

med 40.000 kr. 

o Der er korrektioner fra tidligere år, hvor Stefansgården bl.a. har fået penge tilbage fra SKAT 

og fra DONG. 

- Det skaber et samlet overskud i ejendommen på 1,6 mio. kr. Heraf er de 600.000 kr. forbeholdt til at 

holde huslejen i ro. Derudover giver det mulighed for flere aktiviteter i budgettet. En tredjedel af 

pengene skal lægges ind i budgettet igen, så ejendommen ikke har for stort overskud. 

- Kommentar (Claes, afdelingsbestyrelsesmedlem): En ejendom skal have en buffer, hvis der skulle 

komme uforudsete udgifter. Hvad er Stefansgårdens buffer på? Svar (Jacob, økonomimedarbejder): 

Man henlægger midler undervejs, så man sikrer sig gennem planlagte henlæggelser. Lige nu er der 

over 4 mio. kr. i henlæggelser. 

- Kommentar: Der var engang, hvor ejendommen havde mange penge i overskud. Hvor er de penge 

gået hen? Svar (Jacob, økonomimedarbejder): De er lagt i henlæggelser, da vi ikke må have så stort 

overskud. Kommentar: Vil det nuværende overskud også komme ind i henlæggelser? Svar (Jacob, 

økonomimedarbejder): Ja, vi skal regne en tredjedel af overskuddet ind i henlæggelse. Det kan så fx 

gå til huslejenedlæggelse eller kommende projekter i ejendommen. Kommentar: Kan man lægge 
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vedtagne forslag ind i langtidsplanlægningen? Svar (Jacob, økonomimedarbejder): Ja, det kan man 

godt og en ejendom skal helst klare sig via henlæggelser, så man kan få det ind i budgettet. Man kan 

fx ikke beslutte noget til et afdelingsmøde og så lave det i samme regnskabsår, hvis det skal i 

henlæggelser. 

- Kommentar: Hvorfor kan man ikke bare hæve huslejen? Svar (Jacob, økonomimedarbejder): Det kan 

man også godt, hvis I beslutter det. Svar (Claus, afdelingsbestyrelsesmedlem): Ejendommen har 

tidligere brugt overskuddet og så været nødt til at hæve huslejen, eller man har brugt overskuddet til 

at sætte huslejen ned. Vi vil helst have, at man hæver huslejen lidt efter lidt, så det passer med 

udviklingen. Vi skal hæve den jævnt og ikke have pauser. 

- Kommentar: Skrotter KAB handleplaner? Svar (Jacob, økonomimedarbejder): Handleplaner har ikke 

fungeret efter hensigten, da de sjældent var opdaterede og der var rod i dem. Det hele skulle laves 

manuelt. Svar (Jette, driftschef): Vi kan stadig lave handleplaner og gør det også, men ikke på 

samme måde som tidligere. KAB er i gang med at udvikle et system, der vil erstatte handleplaner 

med noget, der er lettere at opdatere og er bedre.  

Dirigenten spørger, om der er flere kommentarer eller spørgsmål, hvilket der ikke er. 

Da regnskabet ikke kan godkendes af beboerne, men er blevet fremlagt til orientering, konkluderer 

dirigenten at regnskabet er blevet taget til efterretning. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der henvises til tidligere omdelte forslag for yderligere information. 

 

6a: Forslag 1: Ansættelse af boligsocial vicevært  

Efter at have læst forslaget op, giver dirigenten ordet til Claus (afdelingsbestyrelsesmedlem), der motiverer 

forslaget: Der har været åbent møde om forslaget i ejendommen, hvor mange spørgsmål er blevet vendt. 

Bestyrelsen har allerede talt med den boligsociale vicevært, Monika xx, i Nørrebro Vænge om mulig 

ansættelse i Stefansgården. En boligsocial vicevært skal hjælpe udsatte beboere med at få styr på de 

udfordringer, som de måtte have, med udgangspunkt i ejendommen. Det bliver en ”beboernes mand”, der 

hjælper beboerne. En evt. kommende boligsocial vicevært skal ikke feje i gården eller lignende, men er 

tilknyttet kontoret. Den daglige driftsleder er også overordnet for den boligsociale vicevært. Det vil koste ca. 

160.000 kr. om året i lønmidler. Forventningen er, at personen bliver ansat for først et halvt år, hvilket ikke 

vil give huslejestigningen, pga. overskuddet, men derefter vil ansættelse blive en del af det samlede 

regnskab. Det vil i første omgang blive en prøveperiode. Man har erfaringer med, at ejendomme sparer 
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penge, da beboere via hjælp fra en boligsocial vicevært beholder deres lejligheder. Andre steder sparer man 

dog ikke, så der er forskellige erfaringer med det. I første omgang vil perioden være fra 1. januar til 1. 

august, hvorefter vi inden næste budgetperiode tager stilling til ansættelsen igen. Det foreslåede timeantal på 

12 timer om ugen for den boligsociale vicevært er netop et forslag, og om det er for meget, ved vi ikke. 

Bestyrelsen havde talt om 10 timer til at starte med. Men det må behovet vise. 

- Kommentar: Skal det til urafstemning? Svar (Rasmus, dirigent): Ikke nødvendigvis, og kun hvis 

beboerne på mødet beslutter det. 

- Kommentar: Vil det indgå som del af driftsfællesskabet? Svar (Jette, driftschef): Nej, der er ikke på 

samme måde behov i andre ejendomme, så det vil blive Stefansgården, der betaler. 

- Er det en prøveansættelse indtil august? Svar (Claus, afdelingsbestyrelsesmedlem): Vi tager det op 

til april på næste afdelingsmøde. Svar (Jette, driftschef): Det er vanskeligt at lave en varig 

ansættelse, som det er nu. Det forudsætter, at man overvejer, hvad Stefansgården har behov for. Man 

kalder også en boligsocial vicevært for en beboerrådgiver. Personen kan gå ind i mange udfordringer 

og have forskellige funktioner. Man vil dog nok ikke kunne se på besparelser i driften og heller ikke 

på færre fraflyttelser, da Stefansgården ikke har så mange ufrivillige fraflyttelser.  

- Kommentar (Rasmus, dirigent): Det plejer at være en betingelse for boligsociale viceværter, at de er 

ansat via budgettet for et år af gangen. 

- Kommentar: Hvem er med til at spare med personen? Svar (Jette, driftschef): Det er bestyrelsen, og 

ejendomskontoret. Svar (Rasmus, dirigent): De sparer også faglig internt mellem de ansatte 

boligsociale rådgivere. 

- Kommentar: Har man overvejelser om, hvad den boligsociale vicevært skal lave, når der ikke er 

henvendelser fra beboerne? Så personen ikke bare sidder og ikke laver noget. Svar (Claus, 

afdelingsbestyrelsesmedlem): Det er jeg ikke bange for sker. Der er folk, der vil henvende sig. Hun 

kan måske også konfronterer de unge, der hænger ud i gården og sige, at det ikke er hensigsmæssigt, 

at de er der. Hun har også god kontakt til nærpolitiet og holder løbende kontakt. Hun sætter det i 

system og hjælper med at få politiet indover. Vi skal også have et skilt, hvor der står privat område 

på gården. Det kan hjælpe politiet med at få de unge væk. 

- Kommentar (Claes, afdelingsbestyrelsesmedlem): Vi har snakket meget med Monika om tryghed i 

gården. Hun kan tale med de unge og hjælpe med. Kommentar: Hun kan vel ikke komme, når man 

lige har brug for hende, hvis det er utrygt i gården. Svar (Claes, afdelingsbestyrelsesmedlem): Hun 

kan hjælpe med at starte en relation og sætte struktur på det. Kommentar (Rasmus, dirigent): 

Boligsociale viceværters job er ikke at være politi, men de er sociale mæglere og har kontakter til 

andre aktører. 
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- Kommentar: Ved man allerede nu, hvem der skal ansættes? Svar (Jette, driftschef): Ja, det er lagt op 

til, at det bliver Monika, da det er nemmest, men stillingen kan sagtens blive slået op. 

- Kommentar: Det virker til, at der bliver talt meget om de unge i gården og at der er en stort utryghed 

og utilfredshed her, så måske var det en idé, at man sætter et møde op omhandlende de unge i 

gården?  

- Kommentar: Hvordan er bestyrelsen kommet op på 12 timers ugentlig ansættelse? Svar (Claus, 

afdelingsbestyrelsesmedlem): Det var, hvad bestyrelsen kom frem til efter samtale med Monika og 

egen vurdering. Kommentar: Det opsøgende arbejde, som en boligsocial vicevært skal lave, tager tid. 

Kommentar (Claus, afdelingsbestyrelsesmedlem): Ja, hun skal lave meget og det kan tage tid. 

- Kommentar: Vi har diskuteret de unge, der ryger hash, men der sker ikke noget. De flytter sig ikke 

og politiet gør ikke noget. Kommentar (Rasmus, dirigent): En boligsocial vicevært skal hjælpe de 

enkelte udsatte og se på beboerne. Hun vil nok ikke kunne gøre så meget ift. de unge i gården. 

- Kommentar: Tidligere var der kommunalt ansatte, der kom ud til udsatte beboere. Hvor er de nu? 

Svar (Jette, driftschef): Man har stadig gældsrådgivning i kommunen. Derudover har kommunen 

Voksenteamet og KAB bruger det, hvis nogen er psykisk syg. Kommentar (Rasmus, dirigent): 

Derudover er der kontaktpersonsordningen, som man kan ringe til. Kommentar (Claus, 

afdelingsbestyrelsesmedlem): En boligsocial vicevært vil gå ind som beboernes mand og ikke som 

kommunen. Der er mange, der ikke er trygge ved kommunen. En boligsocial vicevært er på 

ejendommen oftere og tager det tunge træk. Kommentar (Rasmus, dirigent): Kommunen kommer, 

når det er brændt på og problemerne er der. En boligsocial vicevært er der til at forbygge. 

- Kommentar: Der er behov for en boligsocial vicevært, når jeg taler med beboere i vaskekælderen. 

Der er problemer her i Stefansgården. Der er noget, der skal tages hånd om og det er ret alvorlig 

problemer.  

Dirigenten spørger, om der er flere kommentarer eller spørgsmål, hvilket der ikke er. Han påpeger, at 

afstemningstemaet er, om Stefansgården skal ansætte en boligsocial vicevært, uden huslejestigninger, da der 

ligger midler til det i overskuddet. Jobbet bliver slået op til besættelse 1. januar og løber som en 

prøveansættelse frem til 1. august. Derefter vil det give huslejestigninger på ca. 35 kr. for en lille lejlighed og 

ca. 80 kr. for en stor, hvis man vil forlænge ansættelsen. En prøveansættelse vil ikke medfører 

huslejestigning. For at bruge penge næste år, så skal det bestemmes til afdelingsmødet april. 

Dirigenten sender forslaget til afstemning: 

- 18 stemmer for 

- 10 stemmer imod 
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- 4 stemmer hverken for eller imod 

Forslaget er vedtaget. 

 

6b: Forslag 2: Etablering af gitter ved kældernedgangen på Humlebækgade-blokken i enden mod 

Stefansgade 

Efter at have læst forslaget op, giver dirigenten ordet til Erik (forslagsstiller), der motiverer forslaget: De 

unge mennesker, der hænger ud i gården, er særligt meget ved nedgangen og bruger det til at stå og ryge. 

Derfor skal der et gitter op, så de ikke kan opholde sig der. Kommentar (Rasmus, dirigent): Det skal påpeges, 

at forslaget gå ud på, at der indhentes tilbud, ikke at det nødvendigvis skal laves. 

- Kommentar: Hvad med andre nedgange? Svar (Erik, forslagsstiller): Det er værst her, så vi starter 

med det. Der er flere smede i ejendommen, så vi kan godt lave arbejdet selv. 

- Kommentar (Claes, afdelingsbestyrelsesmedlem): Der skal jo elektricitet til, hvis man skal kunne 

bruge briknøgle, og det er dyrt. Kommentar (Mikkel, ejendomsfunktionær): Det koster ca. 7.500 kr. 

for en briklæser. 

- Kommentar (Jette, driftschef): Der er ting, der skal undersøges og så kan man fremlægge det, når det 

er blevet undersøgt. Forslaget omhandler, hvorvidt det skal undersøges. 

- Kommentar: Der er den forkerte vej at gå. Kan man arrangere et natteravn tiltag, hvor man går rundt 

i gården? Det gør man jo ikke alene. Et gitter flytter bare problemet til andre nedgange. Kommentar 

(Erik, forslagsstiller): Det er en billig fornøjelse, hvis det virker.  

- Kommentar (Jette, driftschef): Har vi lavet forsøg med belysning? Svar: Ja, det har vi og det virker 

ikke. Kommentar (Claes, afdelingsbestyrelsesmedlem): De unge kender belysningen og har flere 

gange ødelagt det. 

- Kommentar (Martin, referent): Der skal mere strategisk tiltag til og en bedre diskussion, end blot at 

sætte et gitter op. Det virker som en ad hoc og hovsa løsning. 

- Kommentar: Måske overvågning kan virke. Det er en pænere måde at gøre det på.  

- Kommentar: Der skal gøres noget, men der er mange forskellige udfordringer og løsninger. Kan man 

gøre noget, så man tager de forskellige ting sammen. 

- Kommentar (Claus, afdelingsbestyrelsesmedlem): Der skal afholdes et debatmøde om det her i løbet 

af vinteren, så vi kan få en helhedsløsning. Kommentar (Jette, driftschef): Et debatmøde er godt, men 

en arbejdsgruppe er også godt. Så kan man klæde sig på til et møde og ikke bare lade det ligge før og 

efter mødet. 
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- Kommentar (Martin, referent): Kan vi lave en arbejdsgruppe? Jeg vil gerne være tovholder og 

samarbejde med en boligsocial vicevært, hvis det er muligt. 

- Kommentar: Der skal være et fælles grundlag hos beboerne, så vi kan gøre noget ved problemer med 

de unge og hashen.  

Dirigenten spørger, om der er flere kommentarer eller spørgsmål, hvilket der ikke er. Han påpeger, at 

forslaget, der stemmer om, går på, hvorvidt der skal undersøges mulighederne for opsætning af gitter, 

herunder indhentning af tilbud. 

Dirigenten sender forslaget til afstemning: 

- 14 stemmer for 

- 14 stemmer imod 

- 4 stemmer hverken for eller imod. 

Da der er stemmelighed, bliver forslaget nedstemt. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med tryghed i gården. Med i arbejdsgruppen er Martin 

Dahl Sørensen, Sara Louise Teglbjærg, Siri Nørregaard Bisp, Susan Zimmermann, Lena xx og Else xx. 

 

6c: Forslag 3: Klipning af hække til 1 meters højde 

Efter at have læst forslaget op, spørger dirigenten, om der er en, der vil motivere forslaget, da forslagsstiller 

ikke er til stede. Kommentar: Gården virker tom, når hækkene er så høje, som de er nu. Man kan ikke se folk 

inde bag hækkene og det kan virke utrygt. 

- Kommentar: Hækkene må gerne klippes mere ned end det er tilfældet nu. Tidligere var det vedtaget, 

at den skal være 1,7 m., hvilket er højere end nu, men 1,7 m. er stadig for højt. Hvis Mikkel 

(ejendomsfunktionær) ikke kan klare det, så må vi sætte en gartner til det. Kommentar (Erik, 

afdelingsbestyrelsesmedlem): Jeg har selv to save, så det kan jeg godt selv klare. Kommentar (Jette, 

driftschef): Driften skal jo holde det. Man skal hellere tage den for højt nu og så lavere senere, når 

man har set det an. 

- Kommentar: Hækken er etableret til at flugte med cykelstyrernes højde. 

- Kommentar: Hvis hækken bliver klippet, så bliver man mere synlig, så man ikke kan gemme sig. 

- Kommentar: Hækken har tidligere været nede på 1,4 m. 

- Kommentar (Sara, afdelingsbestyrelsesmedlem): 1 m er ret lavt. Det bliver meget lavt. Jeg stiller 

ændringsforslag på 1,3 m. 
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- Kommentar: Hvis der findes en beslutning ang. højden på hækken, så må man gå tilbage til tidligere 

og se på de beslutninger. Det er et ændringsforslag. 

- Kommentar (Claes, afdelingsbestyrelsesmedlem): Kommer der låg på? Svar: Ja, hækken bliver grøn 

af blade ovenpå igen. 

Dirigenten spørger, om der er flere kommentarer eller spørgsmål, hvilket der ikke er. Da der er kommet to 

ændringsforslag (hæk klippes til 1,3 m. og følge tidligere beslutninger for hækkehøjde), skal der stemmes om 

det mest vidtgående forslag først: 

Forslag om, at hækkene klippes til 1 m: 

- 4 stemmer for 

- 24 stemmer i mod 

Forslaget bliver ikke vedtaget. 

Ændringsforslag om at hækkene klippes til 1,3 m: 

- 22 stemmer for 

- 6 stemmer i mod 

Ændringsforslaget vedtages. 

Da ændringsforslaget er blevet vedtaget, stemmes der ikke om det andet ændringsforslag (følge tidligere 

beslutninger for hækkehøjde). 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Claus (afdelingsbestyrelsesmedlem) forklarer, hvad det vil sige at være med i afdelingsbestyrelsen. 

På genvalg er: 

- Claus Aarestrup, kontaktperson til KAB 

- Claes T. Dekker, bestyrelsesmedlem 

- Sven Pedersen, bestyrelsesmedlem (ønsker alligevel ikke genvalg, som det ellers stod i 

mødeindkaldelsen) 

Ahlam xx har meddelt, at hun har trådt ud af afdelingsbestyrelsen. 

Der skal stille to beboere op til afdelingsbestyrelsen.  

- Siri Nørregaard Bisp stiller op. 



11 

 

- Allan xx stiller op. 

De fire beboere bliver alle valgt. De konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde og bestemmer 

selv, hvem der skal sidde i hvor lang tid. 

Medlemmer af afdelingsbestyrelsen er således: 

- Claus Aarestrup 

- Claes T. Dekker 

- Erik Olsen 

- Siri Nørregaard Bisp 

- Allan xx 

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  

På genvalg er: 

- Sara Teglbjærg 

Derudover stiller følgende to beboere op som suppleanter i bestyrelsen: 

- Susan Zimmerman 

- Martin Dahl Sørensen 

Alle bliver valgt. 

 

9. Eventuelt 

- Kommentar: Skal skraldespandene til bioaffaldet står permanent, hvor de står nu? De lugter nemlig. 

Svar (Mikkel, ejendomsfunktionær): De står, hvor de skal stå. Vi har ikke noget med det at gøre. Det 

er kommunens system. Kommentar (Claus, afdelingsbestyrelsesmedlem): Folk skal huske at bruge 

de grønne plastikposer, så burde det ikke lugte. Kommentar: Er affaldssorteringen noget, som man 

kan gøre med affaldsskakten? Svar (Mikkel, ejendomsfunktionær): Det har der været før. Det 

virkede dog ikke rigtigt og er for dyrt. 

- Kommentar: Der er plantet hække foran skiltet (indkørsel forbudt) ved Humlebækgade, så man ikke 

kan se det så godt. Kan der gøres noget ved det? Svar (Mikkel, ejendomsfunktionær): Så skal vi 

finde ud af, hvordan det kan placeres bedre. Det vil vi kigge på. 
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- Kommentar: Kan man få referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne i postkassen? De hænger i 

vaskekælderen, men det er ikke altid man ser dem. Svar (Sara, suppleant i afdelingsbestyrelsen): De 

vil i fremtiden blive digitaliseret, så de kan ses på nettet. 

- Kommentar: Jeg har snakket med nogle af de unge, der hænger ud i gården, og det vil være bedre, 

hvis man går ned og snakker med dem og taler om problemerne. Det skal vi have med i vores 

overvejelser. 

- Kommentar: Der holder tit en bil for affaldsspandene i gården, så man ikke kan komme derind. Kan 

der gøres noget ved det? Svar (Mikkel, ejendomsfunktionær): Politiet er ligeglade og gør ikke noget 

ved det. Det er ligeså stor irritation for os som for jer. Det er måske op til områdets p-vagter. 

- Kommentar: Er der nogen planer for hullerne i hegnet ud mod parken? Svar (Mikkel, 

ejendomsfunktionær): Jette (driftschef) og jeg har dialog omkring det. Men folk ødelægger det, hvis 

vi gør noget. 

- Kommentar: Kan man komme forbi til møder i bestyrelsen? Svar (Sara, suppleant i 

afdelingsbestyrelsen): Det kommer via digitaliseringen, hvor vi melder møderne ud, så man kan 

tilføje punkter. Der er oprettet en email, som man kan skrive til. Den skal dog bare rettes til og så vil 

det blive meldt ud til beboerne. Kommentar (Claus, afdelingsbestyrelsesmedlem): Man har tidligere 

haft fast mødetid i bestyrelsen, men der kom aldrig nogen. Ellers så kommer folk til mig eller banker 

på på et andet tidspunkt. Kommentar (Allan, afdelingsbestyrelsesmedlem): Ja, der kom aldrig nogen, 

når man sad der. Og vi har prøvet lidt forskellige ting. Kommentar (Jette, driftschef): Der er mange, 

der har et kvarter før mødet går i gang, hvor man kan tale med bestyrelsen. Det var jo en idé.  

- Kommentar: Har man tænkt over rottespærrer? Man skal gøre noget ved det inden problemet bliver 

større. Svar (Mikkel, ejendomsfunktionær): Der skulle være sat rottespærrer op og i hvert fald taget 

hånd om problemet, men der er ikke rigtigt noget rotteproblem i ejendommen. Kommentar (Allan, 

afdelingsbestyrelsesmedlem): Der er ikke rigtigt gjort noget ved det. Vi har tidligere haft årlige 

eftersyn, men der var ikke noget stort problem, så det er ikke så presserende. 

- Kommentar: Hvordan får jeg tilsendt det fulde regnskab inden møderne? Svar (Mikkel, 

ejendomsfunktionær): De kan hentes på ejendomskontoret. 

- Kommentar: Virker kameraovervågningen i vaskeri og cykelkælder? Svar (Mikkel, 

ejendomsfunktionær): Vaskeriet virker, og det burde cykelkælderen også. Men det er kun politiet, 

der må gennemse optagelserne og der skal ligge en anmeldelse inden. Kommentar: Det virker svært 

at bevise, hvis man har fået noget stjålet. Kommentar (Claus, afdelingsbestyrelsesmedlem): Man 

kunne stille et forslag om, at man kun skal kunne komme ind i ét cykelrum. 
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- Kommentar: Kan man tjekke, om vaskemaskiner er ledige? Hvor langt er man kommet med det? 

Svar (Claus, afdelingsbestyrelsesmedlem): Vi har spurgt til det i bestyrelsen, så vi er også trætte af 

det. Vi rykker på det hele tiden. 

- Kommentar: Kan man ikke få mere viden ud til beboerne, om hvad der sker i ejendommen? Svar 

(Jette, driftschef): Det vil måske komme ud i de effektive nye referater og digitaliseringen.  

- Kommentar: Der er lavet meget dårligt håndværker arbejde og det skal være i orden. 

- Kommentar: Bliver hækken mod Humlebækgade klippet i foråret, for den er ved at være ret høj? 

Svar (Mikkel, ejendomsfunktionær): Det gør den. Det har vi noteret. Så skal vi bare finde ud af 

højden. 

Mødet hæves herefter. 

 

 

 

Dirigent 

 

 

Rasmus Riley 

 

Referent 

 

 

Martin Dahl Sørensen 

 

 

Afdelingsbestyrelsens kontaktperson 

 

 

Claus Aarestrup 
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Beslutningsreferat 

Stefansgårdens afdelingsmøde 

Mandag d. 27. november kl. 19.00, Nørrebrovænge 1 

 

Der henvises til diskussionsreferatet for et mere uddybende referat. 

 

Antal stemmeberettigede: 

32 stemmer fordelt på 16 lejemål og 16 delegerede. Nogle beboere forlod mødet undervejs. 

 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Kontaktperson for afdelingsbestyrelsen Claus Aarestrup byder velkommen på vegne af bestyrelsen.  

Afdelingsbestyrelsen foreslår Rasmus Riley som dirigent. Claus (afdelingsbestyrelsesmedlem) spørger, om 

andre ønsker at stille op, hvilket ingen vil. Rasmus er derved valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterer, at indkaldelsen til afdelingsmødet er omdelt d. 25. oktober og at regnskabet og de 

indkomne forslag er omdelt 20. november. Mødet er derved lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Der er 

ingen indvendinger til dette. 

Der er to repræsentanter fra KAB tilstede: 

- Jakob Monrad Nielsen, økonomimedarbejder i KAB. 

- Jette xx, ny driftschef for Stefansgården. 

 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

Afdelingsbestyrelsen foreslår Martin Dahl Sørensen som referent. Der er ingen andre, der melder sig og 

derved bliver Martin valgt. 

Rasmus foreslår, at man venter med nedsættelse af stemmeudvalg, og ser om der er behov for det. Der er 

ingen indvendinger til dette. 
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3. Bestyrelsens beretning 

På vegne af bestyrelsen fremlægger Claus (afdelingsbestyrelsesmedlem) bestyrelsens beretning og indleder 

med at påpege, at der ved dette møde ikke er nogen skriftlig beretning.  

Efter Claus’ fremlæggelse og spørgsmål og kommentarer fra salen sender dirigenten bestyrelsens beretning 

til afstemning. 

- Stemmer for: 32 

- Stemmer imod: 0 

- Stemmer blankt: 0 

Bestyrelsens beretning er enstemmigt godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb for tiden 1. august 

2016 til 31. juli 2017 

Hvor meget har der været brugt for?xx 

Jacob (økonomimedarbejder) har været alle bilag fra bestyrelsen igennem og regnskabet stemmer. 

Der er ingen indvendinger fra salen. 

 

5. Fremlæggelse af regnskab for 1. august. 2016 til 31. juli 2017 

Der henvises til tidligere omdelte regnskab for ejendommen for yderligere information. 

Jacob (økonomimedarbejder) præsenterer Stefansgårdens regnskab. 

Efter kommentarer og spørgsmål fra salen, påpeger, at regnskabet ikke skal godkendes af beboerne, men nu 

er blevet fremlagt til orientering, hvorefter han konkluderer at regnskabet er blevet taget til efterretning. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der henvises til tidligere omdelte forslag for yderligere information. 

 

6a: Forslag 1: Ansættelse af boligsocial vicevært  

Efter forslagspræsentation, kommentarer og spørgsmål fra salen, sender dirigenten forslag til afstemning: 
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- 18 stemmer for 

- 10 stemmer imod 

- 4 stemmer hverken for eller imod 

Forslaget er vedtaget. 

 

6b: Forslag 2: Etablering af gitter ved kældernedgangen på Humlebækgade-blokken i enden mod 

Stefansgade 

Efter forslagspræsentation, kommentarer og spørgsmål fra salen, sender dirigenten forslag til afstemning: 

- 14 stemmer for 

- 14 stemmer imod 

- 4 stemmer hverken for eller imod. 

Da der er stemmelighed, bliver forslaget nedstemt. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med tryghed i gården. Med i arbejdsgruppen er Martin 

Dahl Sørensen, Sara Louise Teglbjærg, Siri Nørregaard Bisp, Susan Zimmermann, Lena xx og Else xx. 

 

6c: Forslag 3: Klipning af hække til 1 meters højde 

Efter forslagspræsentation, kommentarer og spørgsmål fra salen, sender dirigenten forslag til afstemning. Da 

der er kommet to ændringsforslag (hæk klippes til 1,3 m. og følge tidligere beslutninger for hækkehøjde), 

skal der stemmes om det mest vidtgående forslag først: 

Forslag om, at hækkene klippes til 1 m: 

- 4 stemmer for 

- 24 stemmer i mod 

Forslaget bliver ikke vedtaget. 

Ændringsforslag om at hækkene klippes til 1,3 m: 

- 22 stemmer for 

- 6 stemmer i mod 

Ændringsforslaget vedtages. 
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Da ændringsforslaget er blevet vedtaget, stemmes der ikke om det andet ændringsforslag (følge tidligere 

beslutninger for hækkehøjde). 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Claus (afdelingsbestyrelsesmedlem) forklarer, hvad det vil sige at være med i afdelingsbestyrelsen. 

På genvalg er: 

- Claus Aarestrup, kontaktperson til KAB 

- Claes T. Dekker, bestyrelsesmedlem 

- Sven Pedersen, bestyrelsesmedlem (ønsker alligevel ikke genvalg, som det ellers stod i 

mødeindkaldelsen) 

Ahlam xx har meddelt, at hun har trådt ud af afdelingsbestyrelsen. 

Der skal stille to beboere op til afdelingsbestyrelsen.  

- Siri Nørregaard Bisp stiller op. 

- Allan xx stiller op. 

De fire beboere bliver alle valgt. De konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde og bestemmer 

selv, hvem der skal sidde i hvor lang tid. 

Medlemmer af afdelingsbestyrelsen er således: 

- Claus Aarestrup 

- Claes T. Dekker 

- Erik Olsen 

- Siri Nørregaard Bisp 

- Allan xx 

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  

På genvalg er: 

- Sara Teglbjærg 

Derudover stiller følgende to beboere op som suppleanter i bestyrelsen: 
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- Susan Zimmerman 

- Martin Dahl Sørensen 

Alle bliver valgt. 

 

9. Eventuelt 

Der er flere kommentarer og spørgsmål til driften i ejendommen, til bestyrelsens arbejde og til konkrete 

tiltag, der kan gøres. 

 

Mødet hæves herefter. 

 

 

 

Dirigent: 

 

 

Rasmus Riley 

 

Referent: 

 

 

Martin Dahl Sørensen 

 

Afdelingsbestyrelsens kontaktperson: 

 

 

Claus Aarestrup 

 


