
Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 8januar 2013 

kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet – Øksen 33.  

 

Til stede fra bebyggelsen:  

79 husstande  

 

Endvidere deltog:  

Kurt Jeppesen, LLO 

Ole Pedersen, driftschef Domea  

Irene Vous, Domea  

Gæster:  

Bent Gordon Johansen, Energi & Miljø 

Brian Hartmann, Energi & Miljø  

Peter Søhus, Cowi  

Lars Køhler, Bjerg Arkitekter  

Keld Bjerg, Bjerg Arkitekter  

Michael Bagge, Willis  

 

Pkt. 1 og 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent.  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i 

alle henseender.  

Herefter blev Irene Vous fra Domea valgt som referent.  

Til stemmeudvalg blev følgende valgt:  

Alice 

Basi 

Bente 

Susanne 

Kurt (LLO) 

 



Pkt. 3. Orientering om forslag til koncept for lavenergirenovering i gadehavegård 

Formanden præsenterede aftenens gæster fra henholdsvis Energi & Miljø, Cowi og Bjerg Arkitekter  

Bent Gordon orienterede om, mødet i dag skulle tage stilling til, om der skal arbejdes videre med 

det fremlagte koncept.  

Konceptet var bestilt og betalt af DFB´s organisationsbestyrelse, for at skabe energibesparende 

foranstaltninger i Gadehavegård, idet energipriserne fremover kun vil stige og den fremlagte foran-

staltning vil kunne nedbringe energiforbruget, samt gøre bebyggelsen attraktiv også for de fremti-

dige beboere. 

Herefter tog Lars Køhler fra arkitektfirmaet Cowi, over og orienterede bredt om forslaget, det er et 

meget stort projekt, idet hele bebyggelsen (bygningskroppen) skal pakkes ind i en såkaldt klima-

skærm, dette vil bevirke, at energiforbruget vil blive minimeret. Denne energibesparelse vil være 

med til at finansiere selve projektet, således det ender op med en meget lille lejeforhøjelse.  

Efter gennemgang af projektforslaget (der sammen med materialet til mødet er omdelt som en let-

tilgængelig folder til alle husstande) var der mulighed for at stille uddybende spørgsmål.  

Der var stor interesse og spørgelyst til projektet, alle spørgsmål kan dog ikke umiddelbart besvares, 

idet denne gennemgang er et forslag til et meget mere konkret projekt.  

Der blev bl.a. spurgt om følgende:  

Bliver haverne gjort niveufri – til dette kunne der svares ja, projektet vil medføre et meget stort 

glasparti, der kan åbnes ud mod haven.  

Det ser ud som om det vil blive mørkere i lejlighederne – ikke noget der umiddelbart kan svares på.  

Kan man efter at klimaskærm er blevet monteret selv pudse vinduer – det er svært at svare på 

spørgsmål helt nede i detaljer.  

Kan man ”miste” sin altan – Til dette var der ikke et entydigt svar, men som projektet ser ud, vil 

altanerne kunne bruges som en del af stuen hele året rundt, det vil sige der kan stå møbler m.v. på 

altanerne, nærmest som en udestue, der vil dog fortsat være en dør ind til selve stuen. Det kan 

endvidere oplyses, at der i passivhus princippet er indbygget en spærring for overophedning - flere 

har om sommeren op til 30o-50o på altanen.  

Der blev spurgt ind til, hvorfor det først er nu et sådant projekt er i støbeskeen – hertil var svaret, 

at det først er nu energipriserne er så høje, at det på sigt er en god ide at investere i energimæssi-

ge besparelser.  

Hvad koster det videre arbejde med projektet – svar: ca. nogle hundrede tusinde kr., denne udgift 

vil ikke generere en huslejestigning, da beløbet allerede er indarbejdet i budgettet. Det arbejde der 

allerede var udført, er betalt af DFB´s organisationsbestyrelse.  

Lars Køhler takkede for de gode input og lovede at flere af forslagene allerede ville blive taget med i 

projektet – bl.a. forslag om matterede glas i altanfacaderne.  

Der er ingen der vil skulle fraflytte boligen i arbejdsprocessen, da alt arbejde foregår udenpå be-

byggelsen.  

Et egentligt forslag vil kunne foreligge til afdelingsbestyrelsens godkendelse ultimo august.  



Det vil være muligt for arbejdsgrupperne at besigtige allerede eksisterende lavenergibebyggelser.  

Det kunne oplyses, at hvis afdelingsmødet godkender, at der arbejdes videre med projektet, så vil 

der blive nedsat arbejdsgrupper, der vil være med til at stille dybdeborende spørgsmål og få projek-

tet ført ud i livet med så få gener for beboerne som overhovedet muligt.  

Herefter var der afstemning om det videre arbejde – der var enstemmig tilslutning til, at bestyrel-

sen arbejder videre med projektet, dog under forudsætning af, at udgiften ikke vil overstige ca. kr. 

200.000 og at den kan afholdes indenfor gældende budget.  

 

Pkt. 4. Forslag til afstemning om etablering af adgangskontrol og dørtelefoner  

På beboermødet i 2011 blev det besluttet, at der i Gadehavegård skal etableres videoovervågning.  

Efter indhentning af tilbud m.v. vil videoovervågningerne blive opsat i starten af 2013.  

Udgiften for dette vil medføre en huslejestigning pr. bolig fra kr. 22 – 37 pr. måned.  

Michael Bagge fra Forsikringsmæglerfirmaet Willis orienterede om projektet vedr. etablering af ad-

gangskontrol og dørtelefoner.  

Etablering af dørtelefoner, der virker via et briksystem, vil give beboerne en større tryghed, idet der 

ikke kan komme andre end beboerne og disses gæster ind i bebyggelsen.  

Systemet er gearet til, at kunne give begrænse adgang for kortholderen, dette giver igen en øget 

sikkerhed, idet det minimerer antallet af personer med mulighed for adgang.  

Efter gennemgang var der mulighed for at stille uddybende spørgsmål.  

Bl.a. Blev der spurgt om mulighed for TV-installation i forbindelse med dørtelefonerne, dette af hen-

syn til døve og hørehæmmede – Der var ikke umiddelbart taget hensyn til dette, men systemet kan 

nemt tilpasses disse behov også.  

Det kunne oplyses, at prisen for adgangskontrol og dørtelefoner var ikke baseret på TV-installation, 

der hvis dette skulle implementeres ville fordyre udgiften ca. til det tredobbelte.  

Der var spørgsmål om det var muligt, at kunne basere priserne, således at alle betalte samme pris, 

og ikke som nævnt i indkaldelsen efter m2.  

Kan man få tilskud fra Landsbyggefonden – Ole Pedersen oplyste, at der desværre ikke var mulig-

hed for at kunne få hjælp til sådanne foranstaltninger.  

Hvis der er hærværk på anlægget hvem skal så betale – Der er kun beboerne til at betale for evt. 

udgifter i forbindelse med hærværk og lign.  

Får afdelingen nedsat ydelsen på forsikring, der jo som bekendt var steget med ca. kr. 500.000. Til 

dette kunne Ole Pedersen oplyse, at der ikke umiddelbart ville ske en nedsættelse at forsikrings-

præmien, men ved at afdelingen foretager disse præventive tiltag og derved måske får en mindre 

skadesudbetaling, kan man undgå de helt store stigninger i forsikringspræmien.  

Efter spørgerunden blev forslaget sat til afstemning, hvor forslaget med stor tilslutning blev god-

kendt, som det foreligger.  



Pkt. 5. Fremlæggelse af katalogpakke, indeholdende husorden, vedligeholdelseskatalog 

og råderetskatalog, til afstemning 

Herefter blev husordenskataloget gennemgået og efterfølgende vedtaget med én ændring i afsnittet 

om husdyrhold, således det fremgår tydeligt, hvilke hunderacer der ikke må bo/anskaffes i Gadeha-

vegård.  

Dernæst blev vedligeholdelseskataloget gennemgået og efterfølgende vedtaget.  

Til slut blev råderetskataloget gennemgået og endelig vedtaget.  

Efter at afdelingsmødet havde fået svar på alle yderligere spørgsmål afsluttede dirigenten med en 

stor tak til de fremmødte for et godt møde og god ro og orden.  

 

Mødet sluttede kl. 22.00.  

 

 

Dirigent:    Referent:  

 

Kurt Jeppesen    Irene Vous  


