
 

Danske Funktionærers Boligselskab 

Afdeling 9343 Gadehavegård 
 

 

 

Til beboerne  Dato 14. juni 2016 

 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde 

 

Referat af boligafdelingens ordinære afdelingsmøde, som afholdtes 

 

Tirsdag, den 7. juni 2016 kl. 19:00 

i beboerhuset, beliggende Øksen 33 – Øksens P-plads 

 

med følgende dagsorden: 

 

Afdelingsbestyrelsesformanden Ibrahim El-Khatib bød velkommen og foreslog Ole Nyholm som diri-

gent. 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

 

Ole Nyholm blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og dermed 

beslutningsdygtigt. 

 

Tina Tødten domea.dk blev valgt til referent. 

 

John, Jesper, Tommy og Susanne blev valgt til stemmetællere. 

 

 

2. Afdelingsbestyrelsens beretning 

 

Ibrahim El-Khatib oplyste, at bestyrelsens beretning var udsendt sammen med materialet til 

afdelingsmødet.  Ibrahim tilføjede, at bestyrelsen arbejdede videre med projekterne med af-

faldsøer samt videoovervågning. 

 

Derudover takkede Ibrahim for godt samarbejde med kommunen, nærpoliti, ansatte m.fl. og 

ønskede tillykke til Leif der på vegne af afdelingen har modtaget Domea.dk prisen.  

 

Flere beboere spurgte ind til videoovervågningen, da det var indtryk af det ikke rigtig virkede 

effektivt. 

 

Ole Nielsen oplyste, at afdelingen ikke selv må gøre brug af videoovervågningen men anmel-

der forhold til politiet der så gennemkigger filmene.  

 

Der blev forespurgt til status på blok 9 og lydmålingerne her.  

 

Til dette svarede afdelingsbestyrelsen, at der løbende er givet status på blok 9 og der vil bli-

ve indkaldt til et informationsmøde kun for blok 9 på et senere tidspunkt når der modtages 

en rapport fra 1 års gennemgangen, da dette ikke har interesse for de øvrige fremmødte på 

dette møde. 

 



 

 

 

 

 

 

En beboer spurgte om bestyrelsen er opmærksomme på, at søge midler i de forskellige fon-

den det var muligt som følge af, at afdelingen er på gettolisten.  

 

Afdelingsbestyrelsen oplyste, at de var opmærksomme på dette og det søges midler hvor det 

er muligt.  

 

Carsten Pedersen oplyste, at der allerede ligger en ansøgning hos Landsbyggefonden. Det er 

desværre en meget lang ansøgningsproces og det kan tage mange år før sådan en er god-

kendt. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.  

 

Michael Jørgensen fra Domea.dk orienterede herefter kort om beboerdemokratiet og lovgiv-

ningen omkring dette.  

 

 

3. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab for 2015 til orientering 

 

Carsten Pedersen fremlagde afdelingens årsregnskab, der viser at der er en god økonomi i 

afdelingen. 

 

Afdelingen har fået penge tilbage i ejendomsskat og har sparet penge på renholdelse takke 

være personalet på ejendomskontoret. 

 

Afdelingsmødet tog regnskabet til orientering.  

 

 

4. Fremlæggelse af afdelingens budget for 2017 til godkendelse 

 

Carsten Pedersen fremlagde afdelingens budget der indeholder en lejestigning på 0,98 %. 

 

En beboer spurgte hvorfor huslejen stiger hver år, den bliver aldrig nedsat. Til dette svarede 

Carsten Pedersen, at trods afdelingen har modtaget penge retur i feks. ejendomsskat, så sti-

ger de fleste udgifter løbende hvorfor beboerne ikke skal forvente huslejenedsættelser.  

 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag – Der modtaget følgende forslag fra: 1) afdelingsbestyrelsen 

2) Michael Kjærgaard 3)Lise Hermansen 4) Jens 5) Brian Glad 6), 7) og 8) Leif Loll 9) Micha-

el Seegert 

 

Forslag 1 fra afdelingsbestyrelsen.  

Afdelingsmødet bemyndigede afdelingsbestyrelsen til at arbejde videre med løsninger for af-

faldssortering.  Forslaget vedtaget. 

 

Forslag 2 fra afdelingsbestyrelsen. 

Afdelingsmødet bakkede op om, at der kunne indkøbes julegaver til afdelingsbestyrelsen. 

Forslaget vedtaget. 

 



 

 

 

Forslag 3 fra afdelingsbestyrelsen. 

Efter en kort debat blev der afholdt skriftlig afstemning. 

 

68 nej stemmer 

3 blanke stemmer 

3 ugyldige stemmer  

Forslaget hermed faldet. 

 

Forslag fra Michael Kjærgaard 

Michael Kjærgaard fremlagde forslaget. 

Afdelingsbestyrelsen oplyste, at da der pt. ikke er nogle el-biler i afdelingen støtter de ikke 

forslaget men vil meget gerne kigge på det igen når det bliver aktuelt. 

Forslaget blev herefter trukket. 

 

Forslag fra Lise Hermansen. 

Lise Hermansen fremlagde forslaget. 

Ole Nielsen fra ejendomskontoret oplyste, at det er blevet undersøgt, hvad løsningen med et 

skilt i opgangen koster. Indkøb af skilte til alle opgange vil koste kr. 170.000,00 og derud-

over vil der skulle bruges 80 mandetimer om året på, at udskifte navne. 

 

Forslaget blev sat til skriftlig afstemning. 

27 stemte for forslaget 

19 stemte imod forslaget. 

Forslaget vedtaget. 

 

Forslag fra Jens. 

Forslagsstiller var ikke tilsted og inden andre havde bemærkninger til forslaget hvorfor dette 

ikke kunne behandles. 

 

Forslag fra Brian Glad. 

Brian Glad fremlagde forslaget. 

Afdelingsbestyrelsen oplyste, at de syntes at det var et godt forslag som de bakkede op om. 

Efter en håndsoprækning blev forslaget vedtaget. 

 

Forslag fra Leif Loll Jørgensen om hjertestarter. 

Leif Loll Jørgensen fremlagde forslaget. 

Afdelingsbestyrelsen oplyste, at de ikke syntes at det er en god ide, da 3 hjertestartere ikke 

vil være dækkende for afdelingen samt at almindelig hjertehjælp er meget mere effektivt 

end en hjertestarter. 

Prisen er det blevet undersøgt og vil for 3 hjertestartere vil være ca. 100.000 kr.  

Forslaget blev herefter sat til skriftlig afstemning. 

43 ja stemmer 

41 nej stemmer 

6 ugyldige stemmer 

8 blanke stemmer. 

Forslaget var efter vedtaget. 

 

Forslag fra Leif Loll Jørgensen om grøn helhedsplan. 

Jesper fra bestyrelsen oplyste, at der i gennem det sidste år er arbejdet med en infrastruk-

turplan hvor den grønne helhedsplan er indeholdt.  

Der laves allerede nu forsøg med beplantningen i afdelingen som også jordbunden skulle bli-

ve bedre af.  

Flere beboere gav udtryk for, at de ønskede de høje træer beskåret. 



 

 

 

Der blev spurgt til bekæmpelse af måger og duer. Bestyrelsen svarede, at det var vigtigt at 

beboerne ikke fodre dyrene. Bliver der igen konstateret problemer med disse dyr skal det 

meldes til ejendomskontoret og der kommer en professionel bekæmper på. 

 

Leif Loll Jørgensen fastholdt sit forslag der blev sat til skriftlig afstemning. 

 

34 stemte nej 

51 stemte ja 

7 stemte blankt  

2 stemmer var ugyldige. 

 

Forslaget er hermed vedtaget. 

 

Forslag fra Leif Loll Jørgensen om radonstråler.  

Leif Loll Jørgensen fremlagde forslaget. 

Carsten Pedersen mente, at det var et relevant spørgsmål og dette kunne undersøges på 

mange måder. Beslutter afdelingsmødet, at iværksætte en mindre undersøgelsen er det for-

venteligt, at det vil kunne indeholdes i det netop vedtagne budget men, at prisen selvfølgelig 

skal undersøges nærmere. 

 

Afdelingsmødet besluttede, at iværksætte en lille undersøgelse af radonforholdene i afdelin-

gen under forudsætning for, at dette kan indeholdes i budgettet. 

 

Forslag fra Michael Seegert om grill. 

Forslagsstiller var ikke tilstede og der var ingen andre der ønskede, at motivere forslaget 

hvorfor dette ikke kunne behandles. 

 

 

6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år – Følgende er på valg: a) formand Ibrahim 

El-Khatib, b) Fazilet Sahin og c) Alice Jensen 

 

Ibrahim El-Khatib blev genvalgt som formand. 

 

Facilet Sahin og Alice Jensen blev begge genvalgt til bestyrelsen for 2 år. 

 

7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år – Følgende er på valg: a) John Benzon og 

b) Petina Larsen 

 

John Benzon og Petina Larsen genopstillede begge og blev genvalgt. 

 

 

8. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer for 1 år. 

Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at det er afdelingsbestyrelsen, der vælger afdelingens 

repræsentantskabsmedlemmer. 

  

Afdelingsbestyrelsen udpeget fortsat afdelingens repræsentantskabsmedlemmer.   

 

 

9. Eventuelt 

 

Der blev fra beboerne omtalt problemer med rotter og duer.  

 



 

 

 

Ole Nielsen pointerede, at dyr under ingen omstændigheder må fodres. Hvis man observere 

skadedyr er det vigtigt, at dette anmeldes til ejendomskontoret med det samme med angi-

velse hvor i afdelingen dyret er set.  

 

Pernille Agerbæk oplyste, at Gadefestivalen ikke betales af afdelingen alene men der er 

mange af de afdelinger der ligger i området der er med i projektet og disse bidrager også 

økonomisk til Gadefestivalen. Festivalen afholdes den 28. august 2016 og Pernille Agerbæk 

opfordrede beboerne til at melde sig som frivillige, da der er behov for alt den hjælp de kan 

få. 

 

Ibrahim El-Khatib takkede for det gode fremmøde og opfordrede beboerne til, at melde sig 

om frivillige til afdelingens mange projekter da der altid er brug for dette. 

 

 

 

Formand Ibrahim El-Khatib   Dirigent Ole Nyholm 

 

 


