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Fra administrationen var nedenstående personer fremmødt: 
Stefan Sørensen Driftschef  VIBO- Kbh. 
Mikael Pedersen Ejendomsmester VIBO- Nivå 
Michael S. Olander Ejendomsmesterass. VIBO- Nivå  
Stina Guidje  Sekretær  VIBO- Nivå 
 
Fra afdelingsbestyrelsen deltog Peter Vilain, Hanne Heilmann, Lotte Corvinius, Svend Larsen, 
Christian Roed og Kirsten Kragh(suppleanter) samt Jackie Lauridsen formand for foreningsbestyrel-
sen 
 
De fremmødte lejere repræsenterede 28 lejemål. 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst og valg af ordstyrer. 
2. Valg af referent og 3 stemmetællere. 
3. Afdelingsbestyrelsens beretning for perioden 2016 til 2017. 
4. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 2016/2017 til efterretning samt budget for 

2018/2019 til godkendelse. 
5. Fremlæggelse af regnskab for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb. 
6. Fremlægning af forslag til revideret husorden med bilag 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Valg af formand  
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
10. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
11. Evt. 
12. Afslutning ifølge traditionen. 

 
Peter Vilain formand for afd.103 åbnede mødet med at byde alle de fremmødte beboere og driften 
velkommen. 
 
Ad. 1: VELKOMST OG VALG AF ORDSTYRER. 

Peter Vilain foreslog Jackie Lauridsen. Jackie Lauridsen blev valgt og takkede for valget 
og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt. Jackie Lauridsen gennemgik dagsorde-
nen.  

 
Ad. 2: VALG AF REFERANT OG 3 STEMMETÆLLERE. 

Stina Guidje blev valgt som referent, Christian Roed, Stina Guidje og Jackie Lauridsen 
blev valgt som stemmetællere. 
 

Ad. 3: AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING FOR PERIODEN 2016 TIL 2017. 
Afdelingsbestyrelsen havde inden mødet fremsendt en rigtig flot skriftlig beretning til 
samtlige beboere, dog havde Peter Vilain følgende kommentar: 
 
 
Som nævnt i beretningen har vores ejendomskontor i år været hårdt ramt af fratrædel-
ser, sygdom og dødsfald. Der skal lyde en stor tak til de medarbejdere, der er blevet, og 
har klaret dagen og vejen, fra maj måned og til nu. Kontoret er nu næsten oppe på fuld 
bemanding efter 5-7 måneder med frafald. Nye medarbejdere er blevet oplært, samtidigt 
med at det daglige er blevet klaret. Et fantastisk stykke arbejde.  
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Der var følgende spørgsmål til beretningen: 
 
En beboer spurgte om der skal opsættes varmemålere ? 
 
Peter Vilain oplyste, at det skal der, det er dog ikke endeligt besluttet om det skal være 
varmemålere eller energimåler. 
 
En beboer var ærgerlig over, efter at have læst beretningen, at man fra bestyrelsens 
side har valgt at nedlægge kaffeautomaten i vaskeriet. Der er rigtig mange som er glade 
for den og bruger den i forbindelse med vask. 
 
 
Bestyrelsen oplyste at den ikke løber rundt. Lige nu betaler man for en serviceaftale på 
kr. 10.000 + indkøb af kaffe, kakao, kopper mv. til kr. 2500, indtægten på kaffeautoma-
ten er i gennemsnit på ca. kr. 3000 årligt. 
 
En lejer ønskede at bestyrelsen så på hjørnet ved nr. 71, evt. ny beplantning, lægning af 
en stor sten, eller lign. 
 
Peter oplyste, at det grønne udvalg vil se på det. 
 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
Ad. 4: FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR REGNSKABSÅRET 2016/2017 TIL EFTER-

RETNING, SAMT BUDGET FOR 2018/2019 TIL GODKENDELSE. 
 

Stefan Sørensen gennemgik regnskabet/budget. 
Stefan Sørensen oplyste, at der vil blive en huslejestigning på 1 % pr. 1/7-18. 
 
Regnskabet udviste et overskud på kr. 317.713. 
 
 
En lejer spurgte hvorfor man ikke kunne se regnskabet for huset/hallen? 
 
Regnskabet for huset/hallen er ikke udspecificeret i driftsbudgettet, men ligger under 
konto 118 (drift af møde- og selskabslokaler) alle udgifter/indtægter, herunder leje, og 
brikker konteres på konto 1185210 
 
Stefan Sørensen gennemgik DV-planen (konto 116- planlagt og periodisk 
vedligeholdelse) over hvilke aktiviteter der er afsat penge til i år 2018, af større arbejder 
kan nævnes:  
 

 Efterisolering af sokler 

 Nyt tag på hallen 

 Varme- energimålere 

 Ombygning af radiator/varmeanlæg 
 
 

Bent Cramer stillede forslag om, med henvisning til nedlæggelsen af kaffeautomaten, at 
man reserverede kr. 35.000 i budgettet til indkøb af en ny kaffeautomat. 
 
Forslaget blev sendt til afstemning 
 
Stemmefordelingen blev så ledes: 
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Ja:    2 stemmer 
Nej:                    52 stemmer 
Hverken/eller: 2 stemmer 
 
Forslaget blev nedstemt 

 
Budgettet for 2018/2019 blev godkendt og regnskabet for 2016/2017 blev taget til 
efterretning. 

  
Ad. 5: FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR AFDELINGSBESTYRELSENS RÅDIGHEDS-

BELØB. 
 
 Peter Vilain gennemgik regnskabet for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb for perio-

den 1/7 2016 til 30/6 2017. 
 
 Regnskab for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb blev godkendt. 

 
 
Ad. 6: FREMLÆGNING AF FORSLAG TIL REVIDERET HUSORDEN MED BILAG. 
 

Bestyrelsen havde fremsendt forslag om ny husorden. 
 
Der blev stillet ændringsforslag til §1.1: at den gamle paragraf skulle bibeholdes:  
 
Gammel §:  
 
§ 5. Der må kun bores og bankes:  
Mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 19.00  
Lørdag kl. 09.00 til kl. 14.00 og aldrig på søn- og helligdage.  
For ny indflyttere dog tilladt den 1. søndag eller 1. helligdag efter indflytning kl. 10.00 til 
18.00. 

 
 Ny § 
 
 § 1.1 Der må bores og bankes:  

Mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 19.00  
Lørdag kl. 09.00 til kl. 14.00 og aldrig på søn- og helligdage.  
 
 

 Ja:  35 stemmer gammel paragraf §5 
 Ja: 15 stemmer ny paragraf §1.1 
 

 
§ 5. Der må kun bores og bankes:  
Mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 19.00  
Lørdag kl. 09.00 til kl. 14.00 og aldrig på søn- og helligdage.  
For ny indflyttere dog tilladt den 1. søndag eller 1. helligdag efter indflytning kl. 
10.00 til 18.00. 
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Der blev stillet spørgsmål til om §9.7 i garage-/carporte-reglementet var lovligt. 
 
Økonomichef Merethe Bryder har oplyst, at man gerne må leje tomme garager ud til an-
dre lejere fra en anden afdeling, Vibos udlejningsafdeling håndterer momsen på udlej-
ning udenfor afdelingen. så punktet består. 

  
 Husorden med ændring blev sendt til afstemning 
 
 Husordenen blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Ad. 7:  BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG. 
  
 Forslag 1:  
 

Bestyrelsen foreslår at opvaskemaskinen i Huset udskiftes til en Semiprof industriopva-
skemaskine.  

 
Begrundelse for forslaget:  
Den nuværende husholdningsmaskine kan ikke følge med når der er udlejning. Det ta-
ger 5-6 timer at vaske service til 30 personer op. En Semiprof maskine kan klare en op-
vask på ca. 10 minutter. Det vil tage under en time at vaske service til 30 personer op. 
 

 Forslaget blev sendt til afstemning 
 
 Stemmefordelingen blev således: 
 
 Ja:  38 stemmer 
 Nej:  10 stemmer 
 Hverken/eller:   8 stemmer 
 
 Forslaget blev godkendt 
  
 Forslag 2:  
 

Bestyrelsen foreslår at en tidligere beboermødebeslutning om at der skal være et ejen-
domskontor i Nivåhøj 67 ophæves, og at det lægges over til bestyrelsen, at finde en 
løsning på et samlet ejendomskontor i enten Islandshøjparken 54C eller Nivåhøj 67. 

 
Omstruktureringen på ejendomskontoret i forbindelse med den store udskiftning af per-
sonale hen over sommeren og efteråret, har betydet at vi nu har en fælles Ejendoms-
mester og det vil derfor være naturligt at ejendomskontoret samles et sted. 

 
Begrundelse for forslaget: 

 
Ud over en reduktion i udgiften til kontorhold og mandskabstimer til afholdelse af kontor-
tid på 2 adresser, vil et fælleskontor give mulighed for bedre overblik samt, udnyttelse af 
de personalemæssige resurser, ved ferie, sygdom og kurser og der vil være flere til at 
varetage kontortiden, ydermere er kontoret åbent til kl. 10.00 
Telefonen bliver aflyttet flere gange dagligt og beboermailen bliver læst flere gange dag-
ligt. 

 
Der kan være beboere der har svært ved at transportere sig til det fælles ejendomskon-
tor, her vil der kunne laves en aftale med afdelingens ansatte om besøg i hjemmet, så-
fremt lokalkontoret nedlægges 
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Forslaget blev sendt til afstemning. 
 
 Stemmefordelingen blev således: 
 
 Ja:  54 stemmer 
 Nej:      0 stemmer 
 Hverken/eller:   2 stemmer 
 
 Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad. 8: VALG AF FORMAND FOR AFDELINGSBESTYRELSEN  
 

Peter Vilain var på valg som formad for afdelingsbestyrelsen og ønskede genvalg, der 
var ikke andre som ønskede at stille op. 

 
 Peter Vilain blev genvalgt som formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år. 
 
Ad. 9: VALG AF 2 BESTYRELSESMEDLEMMER. 
 

Christian Roed og Lotte Corvinius var på valg til bestyrelsen. Christian Roed ønskede 
ikke genvalg. Lotte Corvinius ønskede at genopstille. Bestyrelsen foreslog suppleant 
Kirsten Kragh som bestyrelsesmedlem, der var ikke andre som ønskede at stille op. 

 
Lotte Corvinius og Kirsten Kragh blev til bestyrelsen for 2 år. 
 

 
Ad. 10: VALG AF 2 SUPPLEANTER FOR 1 ÅR. 

Der skulle vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Peter Vest. 
William Leidersdorff ønskede ligeledes at stille op som suppleant. 
 
Der blev foretaget skriftlig afstemning om hvem der skulle være 1. & 2. suppleant 
 
Stemmefordelingen blev således: 
 

 Peter Vest  46 stemmer 

 William Leidersdorff   6 stemmer 
 

1. suppleant: Peter Vest 
2. suppleant: William Leidersdorff 

 
 
 
Ad.11: EVENTUELT. 
  
 Under punktet eventuelt blev der talt om: 
 

 Lugt fra skakte 

 Rydning af vold ud mod Islandshøjvej 

 Nærmere undersøgelse af kolde gulve -mere info fra Driften. 

 Voldsom stigning i varmeforbruget, efter der er isat nye vinduer og blevet reno-
veret – Driftschef Stefan Sørensen undersøger. 
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 Driften har efter beboermødet undersøgt årsagen stigningen i varmeforbruget/udgiften: 
 

Størstedelen af stigningen skyldes at 2016 var et koldere år end 2015, i alt ca. 11%, 
samtidig giver nye fjernevarmemålere en mere præcis måling, herunder fordeling af 
tomgangstab, der alt i alt giver en mere korrekt procentfordelingen for den enkelte afde-
ling. 

 
 

 

 Mail til driftskontoret: nivaa@vibo.dk  
 
 
 
 
Ad. 12: AFSLUTNING IFØLGE TRADITIONEN (LODTRÆKNING GAVEKORT OG BLOM-

STER. 
 
 Vi lader punktet tale for sig selv og ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nyt-

år. 
 

 
 
 

Jackie Lauridsen takkede for et behageligt møde og for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
                    

Jackie Lauridsen  Peter Vilain 
Ordstyrer   Formand afd. 103 
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