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Referat af beboermøde i AAB afdeling 18 03.09.2015 kl. 19          

i Vibenshave, Nyborggade 9 

Velkomst ved afdelingsformanden, der præsenterede alle tilstedeværende: Bent Haupt (formand 

for AABs organisationsbestyrelse), Birgit Andersen (AAB/regnskab), Metin Uysal (AAB/drift), 

Lennart Bo Ravn (AAB/drift) Ina Sheikh (bestyrelsesformand), Helen Rossil og Morten Stoffer 

(bestyrelsesmedlemmer), beboere fra 23 lejemål samt gæster fra afdeling 21 og 23s betyrelser. 

Afbud fra Kim Cassander og Lisa Christoffersen (bestyrelsesmedlemmer). Formanden orienterede 

deusden om at Helen Rossil tog skriftligt referat af mødet. 

1. Valg af dirigent. 

Bent Haupt blev valgt. Mødet blev af dirigenten erklæret beslutningsdygtigt. Mødet blev 

lydoptaget af dirigenten. 

 

2. Fremlæggelse af  formandens beretning for perioden siden sidste møde. 

Ina Sheikh fortalte om alle afdelingens aktiviteter siden sidst. Bestyrelsen har hold mindst 

et månedligt møde, og bestyrelsen har i samarbejde med Lennart Bo Ravn og Metin Uysal 

fra AAB koncentreret sig om drifts- og vedligeholdelsesplan. 

Der er nedsat et aktivitetsudvalg der arbejder med et fælles hobbyrum til afdelingens 

beboere. Der er stadig plads til frivillige i udvalget, og interesserede beboere bedes 

henvende sig til bestyrelsen. 

Der er også behov for frivillige til at tage sig af det grønne i afdelingen. Også her er 

henvendelse til bestyrelsen meget velkommen. 

Bestyrelsen har undersøgt konsekvenserne for fordelingsnøglen af beregningen af varme. 

Vi har fået renoveret vores trapper, og vi har fået nyt rengøringsfirma der bl.a. støvsuger 

trapperne. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at henvende sig til ejendomsfunktionæren 

hvis der er skader el.l. på trapperne. 

Roserne har ikke klaret sig så godt som ønsket. Det har ikke været en hård vinter, og vi 

giver dem en chance til næste år. 

Vi har slået en stillling op som ejendomsfunktionær i afdelingen. Stillingen skal erstatte den 

aftale med et eksternt firma som vi har nu. 

Vedligeholdelsen af afdeling 18 har længe været forsømt, da en lav husleje har været 

prioriteret, og nu er vi nødt til at gøre noget ved det forsømte. Kommunen stiller desuden 

nogle krav til vedligeholdelsen og fremtidssikringen samt om henlæggelser til dette. 

Bestyrelsen ønsker at sætte en minihelhedsplan eller en helhedsplan i gang. Det er et 

langsigtet projekt, som endnu kun er på tegnebrættet. I sidste ende skal beboerne vedtage 

planerne. Det indbærer emner som kældre, faldstammer, el-faser, vinduer, grønne 

områder, affald ud af gårdene og andre.  



Vi har holdt loppemarked, hvilket var en stor succes med ca 80 stader, heriblandt beboere 

fra afd. 21 og 23. Det kommer derfor til at blive en fast tilbagevendende event sidste 

søndag i maj. Stort tak til Henrik og Rikke for al deres arbejde! 

Fællesarealerne for klubværelserne, som har været yderst misligeholdte, er blevet 

istandsat. I øvrigt bliver der nu afregnet for leje med en kvadratmeterpris for 

klubværelserne, og lejerne betaler selv vand/varme og el, beregnet via individuelle målere. 

Der er et ledigt loftsværelse, som bestyrelsen kunne tænke sig at indrette til 

overnatningsværelse. 

Vi har oprettet en hjemmeside, og bestyrelsen opfordrer alle beboere til at besøge den. 

Vi er gået med i en forening der arbejder med ”Grøn Tåsingegade”. 

Vi samarbejder stadig med afdeling 21 og 23, og vi har ved sidste fællesmøde besluttet 

også at inviterer andre afdelinger på Ydre Østerbro. Tak til afd. 21 og 23 for økonomisk 

støtte til kommende loppemarkeder! 

Bestyrelsen har besluttet at lukke åben-dør-kaffe, da der kun yderst sjældent kommer 

nogen. De fleste beboere benytter sig af mail. Alle er naturligvis stadig meget velkomne til 

at henvende sig, og vi arrangerer gerne et møde. 

Antennebidraget falder 01.01.016 til 29 kr. om måneden. 

Formanden takkede for et godt samarbejde med afdelings 18s beboere. 

 

Der var enkelte spørgsmål fra Carl Christian Bach, Jytte Keldborg, Anette Spangsberg og 

Kjeld Rønn, som formanden besvarede: Bestyrelsen vil undersøge hvad 

antenneopkrævning fra den forgangne periode præcist dækker, og om den enkelte beboer 

har mulighed for at skifte tv-udbyder. Man må gerne fjerne stik fra tidligere udbydere, 

såfremt man sørger for at retablere væggen. Man må også gerne sætte et eget dørskilt op 

på sin hoveddør.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Regnskab – til orientering 

Birgit Andersen fra AAB orienterede om regnskabet. Et sammendrag var vedhæftet 

mødeindkaldelsen. Vi er gået ud af 2014 med et overskud på kr. 157.966. Det skyldes bl.a. 

at vi har sparet på vandet. Det er flot regnskab, mente Birgit Andersen. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. Alle forslag var fra bestyrelsen. 

a) Loftværelse 144 må bruges til gæsteværelse (udlejning til afdelingens beboere). 

Bestyrelsen foreslår at anvende det nu tomme klubværelse til overnatning for gæster. 

Der vil højst kunne være 2 personer på værelset, og man vil ikke kunne leje det mere 

end 7 nætter i træk. Lisa Christoffersen har tilbudt at administrere udlejningen. Vi kan 

begynde med et års forsøgsordning. Jytte Keldborg foreslog at man kunne høste 

erfaringer hos naboafdelingerne.  

Forslaget belv enstemmigt vedtaget. 

 



b) Tillæg til vedligeholdelsesreglement: Afdelingen godkender hul i bordplade forbeholdt 

kogeplader samt hul i skab forbeholdt indbygningsovn. 

 

Bestyrelsen finder det tidssvarende at få mulighed for indbygningsovn og komfur 

nedsat i bodpladen. Det kommer ikke til at koste noget. Der var ingen spørgsmål. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

c) Varmefordeling 50/50 eller 20/80. Et bilag med regnede eksempler var vedlagt 

mødeindkaldelsen. 

Lennart Bo Ravn orienterede om den undersøgelse der blev sat i gang efter forslag fra 

Kirsten ved sidste års beboermøde. AABs ”energimand” har lavet et regnestykke som var 

vedlagt mødeindkaldelsen. På længere sigt kan det vise sig at blive en dyrere løsning at 

gå over til 20/80, bl.a. pga forøget risiko for skimmelsvamp.   

Efter en del diskussion for og imod de to afregningsmodeller med indlæg af Kirsten, den 

oprindelige forslagsstiller, Carl Christian Bach, Jytte Keldborg, Kjeld Rønn, Helen Rossil, 

Ina Sheikh og Jais fra afd. 23 foreslog dirigenten at fastholde fordelingen 50/50, men at 

bestyrelsen har sin opmærksomhed på varmespørgsmålet i en evt. kommende  

minihelhedsplan.  

Forslaget med vedtaget med 19 for og 4 imod. 

 

d) Forarbejde til minihelhedsplan for afdeling 18. 

Metin Uysal, afdeling 18s driftskoordiantor fra AAB, orienterede om de 

forundersøgelser der er nødvendige for en minihelhedsplan. En del vedligeholdelse er 

uopsættelig. Fordelen ved en minihelhedsplan eller en helhedsplan er at den åbner 

muligheder for fondsstøtte. I forbindelse med en minihelhedsplan vil alle beboere 

naturligvis blive inddraget. 

Jytte Keldborg pegede på faldstammer og rørføringer og behovet for støjisolering og 

tiltag mod lugtgener mellem lejlighederne. Dirigenten opfordrede til at alle 

beboerforslag bliver sendt til bestyrelsen.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

Birgit Andersen gennemgik budgettet som var vedlagt mødeindkaldelsen, og anbefalede at 

vedtage budgettet. Kirsten spurgte om der bliver mulighed for opvaskemaskiner. 

Formanden svarede at en minihelhedsplan vil give mulighed for både opvaske- og 

vaskemaskine. Jytte Keldborg ville gerne sikre sig at ikke kun køkken, men også 

baderumsfaldstammer er med i planen. Dette kunne formanden bekræfte. 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 

6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

a) Afdelingsformand, Ina Linholm Sheikh (modtager genvalg) 

Ina Sheikh blev enstemmigt valgt. 



 

b) Afdelingsbestyrelsesmedlem, Helen Rossil (modtager genvalg) 

Carl Christian Bach fremsatte at han fandt Helen Rossil uværdig til at sidde i 

afdelingsbestyrelsen. 

Helen Rossil blev enstemmigt valgt. 

 

c) Afdelingsbestyrelsesmedlem, Lisa Christoffersen (modtager genvalg) 

Lisa Christoffersen blev enstemmigt valgt. 

 

7. Eventuelt. 

Helen Rossil takkede beboerne for valget og formanden for hendes inspirerende indsats for 

afdeling 18. Formanden takkede alle tilstedeværende for et godt og konstruktivt møde 

med stor opbakning til bestyrelsens arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ina Sheikh, formand   Helen Rossil, referent 

 

 

 

 


