
Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 

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

 

Til stede fra bebyggelsen:  

70 husstande  

 

Endvidere deltog:  

Kurt Jeppesen, LLO 

Carsten Pedersen, kundechef  Domea  

Irene Vous, Domea  

 

Pkt. 1. 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.  

Dirigenten orienterede om, at spørgsmål der decideret handlede om den kommen renovering, ville 

blive fremlagt på efterfølgende møde, der kun drejede sig om renoveringen.  Alle var enige heri.  

Herefter blev Irene Vous fra Domea valgt som referent.  

Til stemmeudvalg blev følgende valgt:  

John  

Susanne 

Benthe  

Anette 

Kurt (LLO) 

 

Pkt. 2. Afdelingsbestyrelsens beretning  

Formanden gennemgik den allerede omdelte beretning og benyttede lejligheden til at takke, ejen-

domskontoret, Domea  og bestyrelsen for det gode og konstruktive samarbejde.  

Endvidere håbede og ønskede formanden, at det ville blive et godt renoveringsprojekt.  

Herefter blev ordet givet videre til lokal politiet, der ved deres tilstedeværelse i bebyggelsen kunne 

hjælpe med til, at gøre Gadehavegård til en tryg bebyggelse at bo i.  



Politiet har sat ekstra ind på, at stoppe for de uheldige elementer, der chikanerer beboere m.v. i og 

omkring Grillen og Høje Taastrup Station.  

Flere af de kriminelle unge, er allerede blevet anholdt og fængslet, så Politiet håber, at dette både 

kan give ro men også virke som præventivt i forhold til de andre unge der opholder sig disse steder.  

I og med, at Politiet har deres daglige gang i området, har dette været med til at give Politiet et 

større indblik i området og dermed en bedre mulighed for at kunne gribe ind når der er behov for 

det, samt give beboerne den tryghed ved politiet, at de tør komme med oplysninger, der kan hjæl-

pe i Politiets arbejde.  

Det var ikke alle beboere, der var helt enige i, at der var blevet mere ro i Gadehavegård, da flere 

havde været udsat for røveri og chikanerier.  Det kan anbefales, at man ringer 112, eller vente til 

dagen efter og tale med de lokale betjente.  

Der er også et stor ønske om, at der bliver sat en stopper for knallertkørsel i bebyggelsen.  

Der blev fra politiets side opfordret til, at man passer på hinanden og hjælper hvis en beboer er i 

knibe.  

Der var en del debat omkring parkering, hertil kunne det fra politiets side, bemærkes, at det ikke 

var der de havde mest fokus.  Men man kunne jo altid overveje et privat parkeringsfirma.  

Herefter orienterede Mohamad fra Gadeplans teamet om hans arbejde med de unge mennesker i 

bebyggelsen.  

Gadeplan var blevet optimeret med 2 socialrådgivere,  hvor man har specielt fokus på 10-15 unge i 

bebyggelsen.  

Mohamad deltager ofte i møder med bestyrelsen og er glad for det gode samarbejde.  

Endvidere påpegede han også, at det naturligvis også var forældrenes ansvar at passe bedre på 

deres børn. Endvidere måske at tage kontakt til forældrene og drage dem ind i problematikkerne. 

Eventuelt kunne man tilbyde forældrene hjælp gennem en coach.  

Der blev opfordret til, at alle forsøger så godt de kan, at være opmærksomme på problemerne og 

hjælpe hvor man kan.  

Tak til lokalpolitiet og Mohamad for deres informative indslag.  

Herefter orienterede Pernille fra Det spirer i Gadehavegård om alle deres tiltag. Der arbejde ihær-

digt på at få hjemmesiden gjort helt færdig.  

Tak til Pernille for en uddybende information omkring den tidligere omdelte beretning.  

Herefter var der mulighed for at stille uddybende spørgsmål til bestyrelsens beretning.  

Hjertestarter – Den vil blive opsat i cafeen – yderligere information på Gadehavegårds hjemmeside.  

Herefter blev beretningen sat til afstemning, der resulterede i et ovevejende flertal for en godken-

delse.  

 

 



Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af budgettet for 2014/15 

Carsten Pedersen gennemgik budget og regnskab, der resulterer i en lejeforhøjelse på 1,99 %, sva-

rende til en samlet stigning ofr helle afdelingen på kr. 1.294.000, forhøjelsen træder i kraft pr. 1. 

oktober 2014. Under gennemgangen var der en del debat om hvorvidt det regnskab der afsluttedes 

den 30. september 2013 var korrekt. Regnskabet er tidligere godkendt af Danske Funtionæreres 

Boligselskab, Domeas økonomiafdeling samt ekstern revisor. Afdelingsbestyrelsen har tidligere lige-

ledes godkendt regnskabet. 

Herefter blev budgettet sat til afstemning. 

Der var et overvejende stort flertal.  

Budgettet blev herefter med overvejende flertal godkendt.  

 

Pkt. 4. Indkomne forslag 

Forslag 1. Vedr. cykelskur m.v.  

Dette er allerede indarbejdet i afdelingens budget for det kommende år.  

Forslaget er derfor vedtaget   

Forslag 2. – Mikrofonanlæg  

Der er for ca. 3 år siden indkøbt nyt anlæg, der løbende er justeret og virker nu upåklageligt.  

Forslaget blev herefter trukket.  

Spørgsmål vedr. differenceret betaling vedr. dørtelefoner  

Efter en afstemning om spørgsmålet blev dette vedtaget og bestyrelsen og Domea går derfor videre 

med at undersøge nærmere, hvorefter spørgsmålet tages op i hovedbestyrelsen og efterfølgende 

hos kommunen.  

Forslag 3. – Merbetaling i vaskeriet  

Efter afstemning blev forslaget om en forhøjelse af vaskepriserne vedtaget 

Forslag 4. – Renovering af borde og bænke  

Renovering af borde og bænke pågår allerede via lommepengeprojektet.  

Herefter var der diskussion om indkøb af flere borde og bænke, og der var enighed om, hvis der var 

penge på budgettet, da at investere allerede i indeværende år – ellers fordeles indkøbene på de 

kommende 2 år.  

O-energi – Forslaget udgår-  

Forslag 8. – Vedtægtsændringer  

Da man ikke på et afdelingsmøde kan beslutte ændringer i vedtægterne, var der afstemning om 

spørgsmålet skulle gives videre til hovedbestyrelsen.  



Stor flertal for ikke at få videre med vedtægtsændringer – derfor faldt forslaget.  

Spørgsmål om anden administrator faldt ligeledes grundet efter stort flertal imod dette.  

Forslaget vedr. tilbagekaldelse af fulmagt faldt ligeledes grundet stort flertal imod.  

Forslag om privat parkeringsvagt i bebyggelsen fladt også med et stort flertal imod.  

Forslag 9. – Fjernelse – bekæmpelse af fugle  

Der er afsat penge i budgettet, der bliver gjort alt hvad man kan fra ejendomskontorets side, med 

de midler der er til rådighed, for at eliminere fugle og gener fra disse. 

Det kunne oplyses, at der i de sidste 3 år alene var brug kr. 100.000 på fuglebekæmpelse.  

Der arbejdes iøvrigt løbende med alternative måder til bekæmpelse af problemet.  

Pkt. 5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen  

Formandsvalg  

Ibrahim El-Khatib blev uden modkandidater genvalgt som formand.  

På valg var bestyrelsesmedlemmerne  

Alice Jensen  

Fazilet Sahin  

Endvidere meldte  

Petina Larsen sig som kandidat 

Efter en skriftlig afstemning blev resultatet som følger:  

Alice Jensen fik  75 stemmer  

Fazilet Sahin fik  70 stemmer  

Petina Larsen fik  21 stemmer 

Herefter genvalgt til afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode blev Alice Jensen og Fazilet Sahin.  

 

Pkt. 6. Valg af suppleanter   

Som suppleanter opstillede:  

Petina Larsen  

John Benzon  

Begge blev herefter valgt. 

Afdelingsbestyrelsen er som følger:  



Formand Ibrahim El-Khatib (på valg igen i 2016)  

Medlem Fazilet Sahin (på valg igen i 2016) 

Medlem Alice Jensen (på valg igen i 2016)  

Jesper Jensen (på valg igen i 2015) 

Pia V. Benzon (på valg igen i 2015)  

1 suppleant John Benzon (på valg igen i 2015)  

2 suppleant Petina Larsen (på valg igen i 2015)  

 

Pkt. 7. Stillingtagen til, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsen-

tantskabsmedlem  

Enstemmigt vedtaget, at det er afdelingsbestyrelsen, der vælger repræsentantskabsmedlem.  

 

Pkt. 8. Evt. valg af repræsentantskabsmedlem 

Punktet udgået, som følge af beslutningen under pkt. 7.  

 

Pkt. 9. Eventuelt 

 

Dirigenten takkede også afdelingsmødet for et godt og konstruktivt møde og som altid tak for god 

ro og orden.  

Mødet sluttede kl. ca. 22.30.  

 

Dirigent:    Referent:  

 

Kurt Jeppesen    Irene Vous  


