
 

 

Boligforeningen VIBO 
Driftsområde Syd 2, Engvej 19F, st. 
2300 København S 
 

 

Kontakt: 
Telefon 82 32 10 00 
Mail afd134@vibo.dk 

 

Ekspeditionstid - telefonisk 
og personlig henvendelse 
 

 

Ekspeditionstid: 
Mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00 

 

 
 

8. marts 20 
Referat af det ordinære afdelingsmøde 

 
afd. 134 Engvej 19F, 26. februar 2019, kl. 18.30 i beboerhuset. 

 
Deltagere: 42 husstande  

1 fra administrationen.   
       

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

5. Behandling af indkomne forslag 
a. Fastsættelse af maksimumsrammen kr.2.250,00 - for budgetåret 2019/2020 til 

individuel modernisering 

6. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab for 2017/2018 til orientering samt budget for 
2019/2020 til godkendelse 

7. Regnskab over afdelingens rådighedsbeløb og beboerhus fremlægges til orientering 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Allan Klæbel og Siggi Bjørnsson (begge ønsker genvalg) 

9. Valg af 2 suppleanter 

10. Eventuelt 

 
 
 Velkomst 
 

Jackie Lauridsen bød forsamlingen velkommen.  
 
 
Ad pkt. 1 Valg af dirigent 
 
 John Rask blev valgt til dirigent. 

 
 

Ad pkt. 2 Valg af referent 
 
 Ditte Sundman blev valgt til referent.  
 
 
Ad pkt. 3 Valg af stemmetællere 

 
Johnna og Torben blev valg til stemmetællere. 

 
 
 
 
 
Ad pkt. 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 
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Bestyrelsens beretning, blev gennemgået af Jackie Lauridsen. (Beretning ligger på 
hjemmesiden).  
 
Enkelte beboer er stadig plaget af duer, selvom der bliver reguleret to gange om året. De 
bygger reder i tagrenderne – og i den forbindelse blev stillet spørgsmålet, om der ikke 
kan gøres noget mere eller andet end due reguleringen. Afdelingen har allerede afprøvet 
med hønsenet, dog er det ikke alle steder det har haft god effekt. 
Jackie informerede om at der vil blive udsendt en skrivelse til alle beboer, om hvem der 
har problemer med duer. Når vi har modtaget en tilbagemelding fra beboere, vil vi tage 
kontakt til en tømrer, om der er mulighed for at lukke mere af, så duerne ikke kan bygge 
rede, herudover få en pris på opgaven. Evt. løsningsforslag samt pris vil blive fremlagt på 
næstkommende afdelingsmøde. Enkelt sted er så plaget, at der arbejdes på at findes en 
hurtig løsning.  
En beboer spurgte om “flyvende” krager kunne være en mulighed. Dette er afprøvet, og 
havde desværre ikke ønsket effekt. 
En anden beboer spurgte om der evt. skulle foretages en regulering mere om året, så det 
var tre gang og ikke kun to gange om året. 
Jackie fortalte også at der var kommet flere positive tilkendegivelser på due reguleringen 
og at det virker. Vi skal ikke forvente en 100% due fri afdeling.  
 

Ad pkt. 5 Behandling af evt. indkomne forslag 
 

a. Fastsættelse af maksimumsrammen kr.2.250,00 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
b.    Parkering af høje kassevogn foran stuelejlighederne 
       Forslaget blev forkastet, dog med følgende bemærkninger. 
 Bestyrelsen vil få udarbejdet et oplæg, om hvordan afdelingen kan håndtere denne   
gene. 
       Der skal udarbejdes nogen parkeringsregler som vil blive fremlagt på  
       næstkommende afdelingsmøde.  
 
c.    Opsætning af varmepumper (aircondition) 
       Forslaget blev forkastet. 
 
d.    Udskiftning af vinduer i hele afdelingen 
       Forslaget blev forkastet, dog med følgende bemærkninger. 
       Der vil blive indarbejdet et beløb til løbende udskiftning af vinduerne i  
       afdelingens aktivitetsplan.  

  
 
Ad pkt. 6 Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab for 2017/2018 til orientering samt budget for 
2019/2020 til godkendelse 
 

Jackie Lauridsen gennemgik regnskabet og budgettet.  
Afdelingens regnskab for 2017/2018 blev taget til efterretning.  
 
Det fremlagte budget for 2019/2020, der indeholdt 0% huslejestigning, blev enstemmigt 
godkendt. 

 
 

Ad pkt. 7 Regnskab over afdelingens rådighedsbeløb og fælleshus fremlægges til orientering 
 

Regnskab for afdelingens rådighedsbeløb og beboerhuset blev gennemgået af Jackie 
Lauridsen.  
Regnskabet blev taget til efterretning. 
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Ad pkt. 8  Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen 
 

 Allan Klæbel       genvalgt for 2 år 
 Siggi Bjørnsson   genvalgt for 2 år 

  
 
  
 
Ad pkt. 9  Valg af 2 suppleanter 

 
1. suppleant: Johnna Skjoldborg valgt for 1 år 
2. suppleant: Victor Perez Mendieta  valgt for 1 år 

 
 
Ad pkt. 10  Eventuelt. 
 
  Renovation: 

Der blev talt om bioaffald, og de lugtgener der forbundet med det. Kunne affaldscontai-
nerne evt. flyttes til at andet sted, f.eks. finde et ”skyggested”.  
Dog var der ikke den store opbakning til, at affaldssystemet skulle flyttes alt for langt væk 
fra bygningerne. 
Forsyningsselskabet skal kontaktes vedr. antal af container. Bestyrelsen tager kontakt til 
naboafdelingen, da flere af beboerne har observeret at de bruger afdelingens affaldscon-
tainer.  
 
Fartskilte: 
Fart i afdelingen blev drøftet. Fartskiltet med 20 km som skal nedtages, og der skal sæt-
tes et 15 km skilt op. 
En beboer spurgte om afdelingens veje ikke blev ensrettet? Den midterste vej ud af de tre 
veje som er i afdelingen kunne være udkørsel, og de to andre veje kunne være indkørsel 
til afdelingen. Dette vil bestyrelsen drøfte 
 
Cykeloprydning: 
Der vil ske en cykel oprydning i løbet af 2019. 
 
Hunde: 
En del beboer klager over at hundelufter ikke fjerner deres hunds efterladenskaber. Der 
er opsat skilte, men det virker som om det ikke hjælper.  
En beboer kom med det forslag, at afdelingen kunne lave en hundegård - bestyrelsen in-
formerede, at det forslag var tidligere stillet på et afdelingsmøde, med blev nedstemt. Det 
er dog ikke ensbetydende med at forslaget kan stilles igen på næstkommende afdelings-
møde.  
Bestyrelsen vil overveje om der skal omdeles en seddel vedr. ovenstående problematik.  
 
Juleoptog: 
Der kom en opfordring til at deltage i Vibos årlige juleoptog på Amagerbrogade når julely-
set tændes. Der bliver informeret om dette på opgangsdørene.  
 
 
 

Dernæst takkede bestyrelsen for fremmødet samt god ro og orden. 
 
 
_______________________   _______________________ 
Dirigent     Formand 
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