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Fra administrationen var nedenstående personer fremmødt: 
Stefan Sørensen Driftschef  VIBO- Kbh. 
Anne-Merethe Bryder Økonomichef  VIBO- Kbh. 
Kim Marsfeldt Ejendomsmester VIBO- Nivå 
Michael S. Olander Ejendomsmesterass. VIBO- Nivå 
Willy Lehmann Ejendomsassistent VIBO -Nivå  
Stina Guidje  Sekretær  VIBO- Nivå 
 
Fra afdelingsbestyrelsen deltog Hanne Heilmann, Peter Vilain, Lotte Corvinius, Svend Larsen, Martin 
Hartvich, Bent Cramer (suppleant) samt Jackie Lauridsen formand for foreningsbestyrelsen 
 
De fremmødte lejere repræsenterede 45 lejemål. 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst og valg af ordstyrer. 
2. Valg af referent og 3 stemmetællere. 
3. Afdelingsbestyrelsens beretning for perioden 2015 til 2016. 
4. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 2015/2016 til efterretning samt budget for 

2017/2018 til godkendelse. 
5. Fremlæggelse af regnskab for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
8. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
9. Evt. 
10. 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, Lillian Blom-Jensen og Jackie Lau-
ridsen blev valgt som stemmetællere. 
 

Ad. 3: AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING FOR PERIODEN 2015 TIL 2016. 
Afdelingsbestyrelsen havde inden mødet fremsendt skriftlig beretning til samtlige beboe-
re, dog havde Peter Vilain følgende kommentar: 
 
Der er kommet nyt rengøringsfirma, som startede d. 1. december, opgangene vil frem-
over blive rengjort hver fredag. 
 
Afdelingens beplantning er ved at få et ansigtsløft. På udvalgte områder plantes der kir-
sebær laurbær, hvor der i dag er fyrretræsbuskadser. 
 
Varmemålere. Det blev besluttet på det ekstraordinære beboermøde i maj 2016, at hyre 
en konsulent til at beregne konsekvenserne ved indførelse af varmemålere, rapporten er 
desværre ikke klar endnu. 
 
Vandmålerne skal skiftes i starten af 2017, de nye målere bliver med fjernaflæsning, så 
efter skiftet behøver man ikke at være hjemme i forbindelse med aflæsningen. 
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Huset/hallen er blevet indrettet, der er kommet service i ”Huset”, ventilation er blevet 
opgraderet. Hallen er blevet udstyret med motionsmaskiner. 
 
Opgradering af fiber gik ikke helt som planlagt, vi var nok for dårligt forberedte. 
Der er udfald og pixelfejl. Parknet har været ude 21 gange og justere på signalet samt 
skiftet div. udstyr.  
 
Sidst men ikke mindst påtænker bestyrelsen at oprette nogle arb. grupper bestående af 
beboere. 
 

 Grønt udvalg (evt. forslag til ny beplantning) 

 Legepladsudvalg (forslag til nye legeredskaber mv.) 

 Aktivitetsgruppe (hvilke fester og andre arrangementer skal afholdes)  

 Hallen/Huset (stå for udlejning af ”Huset”/hallen) 

 Velkomstudvalg (står for en velkomstfolder og praktisk info) 
 
Nærmere info følger. 
 
Der var følgende spørgsmål til beretningen: 
 
En beboer har stadig huller efter sidst der blev skiftet vandmålere, vil der ved den kom-
mende udskiftning blive lappet huller? 
 
Peter Vilain oplyste at den gamle måler bliver siddende og fjernes først ved fraflytning, 
skulle der være beboere som har huller efter en gammel vandmåler, så er de velkomne 
til at kontakte ejendomskontoret, så bliver hullerne selvfølgelig repareret.  
 
Vedr. indsættelse af komfur i 1. værelseslejligheder, skal det nævnes at det er frivilligt 
om man ønsker et komfur, hvis man er i tvivl om det tager for meget plads, kan med for-
del besøge bestyrelsesmedlem Martin Hartvich, 73, 3-1. 
 
Der var en del spørgsmål til TV/Internet/Parknet og de problemer som beboerne oplever 
i hverdagen med udfald, pixelfejl mv.  
 
Bestyrelsen foreligger de forskellige problemer, fejl, ekspertudtalelser mv. til Parknet. 
 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
Ad. 4: FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR REGNSKABSÅRET 2015/2016 TIL EFTER-

RETNING, SAMT BUDGET FOR 2017/2018 TIL GODKENDELSE. 
Anne-Merethe Bryder gennemgik meget detaljeret regnskabet/budget. 
Anne-Merethe Bryder oplyste, at der vil blive en huslejestigning på 1 % pr. 1/7-17, hvil-
ket er en stigning på max 70 kr./måned i en 4 værelseslejlighed. 
 
Regnskabet udviste et underskud på kr. 799.348,00 
 
Der var et spørgsmål fra en beboer i salen om hvad udgiften konto 118 ”særlige aktivite-
ter” på kr. 29.038 dækker? 
Anne-Merethe Bryder kunne ikke på stående fod svare, da hun ikke havde fået det ud-
videde regnskab med. Anne-Merethe Bryder har sendt følgende svar: 
Udgiften vedrører kortlæser, el- arbejde samt et nøgleskab i beboerhuset. 
 
 

http://intranet.vibo.dk/adresselister/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b4134DDF6-06F3-4A31-8513-95B16561A12F%7d&ID=70&ContentTypeID=0x010600F42A49E127078E47B227BE73E4729AF6
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Budgettet blev sendt til afstemning. 
 
 
Stemmefordelingen blev således: 
 
Ja: 70 stemmer 
Nej: 20 stemmer 
Blanke:   0 stemmer 
 
Budgettet for 2017/2018 blev godkendt og regnskabet for 2015/2016 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 2015 til 30/6 2016. 
 
 Regnskab for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb blev godkendt. 
 
Ad. 6:  BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG. 
  
 Forslag 1: Anne Sommer Nivåhøj 79-2-4 og 11 andre beboere i 79, foreslår at der 
 etableres en flisesti mellem 79 og parkeringsarealet bag 79.  
 Der er i dag en travesti, der er flittigt brugt.  
 Bestyrelsen foreslår, at udvide forslaget til også at omfatte fliser på stierne ved 74 og 75 
 
 Forslaget blev sendt til afstemning. 
 
 Stemmefordelingen blev således: 
 
 Ja: 90 stemmer 
 Nej:   0 stemmer 
 Blanke:   0 stemmer 
 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
  
  
 Forslag 2: Bestyrelsen foreslår en ændring til husordenens §3 hvor der til teksten ”Fjer
 nede effekter kan afhentes på ejendomskontoret efter nærmere aftale” tilføjes ”, mod et 
 gebyr på 100,00 kr.”  
 
 Hele teksten vil fremover være: 
 § 3. Ifølge brandtilsynet: For at sikre flugtvejen i tilfælde af ild eller røg må ingen effekter 
 (fodtøj, potteplanter, legeredskaber, små-møbler eller lign.) henstilles i opgangene. 
 Ulovligt henstillede effekter fjernes uden ansvar og medfører påtale for overtrædelse af 
 afdelingens husorden.   
 Barnevogne/klapvogne må ikke henstilles i opgange eller i cykelkældre.  
 Fjernede effekter kan afhentes på ejendomskontoret efter nærmere aftale, mod et gebyr 
 på 100,00 kr. 
 Barnevogne og klapvogne der er i brug til børn må henstilles i “barnevognscontainere” 
 under trappen. Barnevognscontainere udlånes kun til barnevogne i brug. Barnevogns
 containerne med tilhørende 2 nøgler kan lånes ved henvendelse til ejendomsmesteren, 
 og der skal betales et depositum på kr. 300,00 som tilbagebetales når barnevognscon
 tainer og de 2 nøgler leveres tilbage til ejendomsmesteren. 
 Indkøbsvogne må ikke henstilles i opgange eller på udearealer. “Lånte” indkøbsvogne 
 skal henstilles ved indkørslen langs gavlen af garagen. 
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 Ulovligt henkastet affald og ulovligt henstillede effekter på afdelingens område (opgang, 
 kældre, friareal og P-plads m.m.) medfører en afgift på kr. 350.00 som opkræves af VI
 BO og tilfalder afdelingen.  
 
 Baggrunden for forslaget, er at det er indført i afdeling 101, med et kæmpe fald i antallet 
 af fjernede ejendele fra opgangene, til følge. 
 
 Forslaget blev sendt til afstemning. 
 
 Stemmefordelingen blev således: 
 
 Ja: 90 stemmer 
 Nej:   0 stemmer 
 Blanke:   0 stemmer 
 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Ad. 7: VALG AF 2 BESTYRELSESMEDLEMMER. 

Svend Larsen og Hanne Heilmann var på valg til bestyrelsen og ønskede genvalg, der 
var ikke andre som ønskede at stille op. 
 
Svend Larsen og Hanne Heilmann blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år. 
 

 
Ad. 8: VALG AF 2 SUPPLEANTER FOR 1 ÅR. 

Der skulle vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Christian Roed, Kirsten Kragh, Kenneth 
Kirkegaard og Charlotte Morberg, ønskede at stille op, der var en kort præsentations-
runde, før der blev foretaget skriftlig afstemning. 
 
Stemmefordelingen blev således: 
 

 Christian Roed  59 stemmer 

 Kirsten Kragh  47 stemmer 

 Kenneth Kirkegaard 27 stemmer 

 Charlotte Morberg   23 stemmer 
 

1. suppleant: Christian Roed 
2. suppleant: Kirsten Kragh 

 
 
 
Ad. 9: EVENTUELT. 
  
 Under punktet eventuelt blev der talt om: 
 

 Etablering af bump 

 Husorden på flere sprog 

 Cigaretskodder som ikke kan finde hjem (kastes ud fra vinduer og terrasser og 
havner på andres terrasser, hvilket er uhørt dårlig stil) 

 Ros til Peter for udsendelse af nyhedsbrev. 
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Ad. 10: AFSLUTNING IFØLGE TRADITIONEN(LODTRÆKNING GAVEKORT OG BLOMSTER. 
 
 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 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvsJLo4u7QAhWHFywKHXMAAd4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fjordloberne.dk%2Fside.asp%3FId%3D77770&psig=AFQjCNENt5O3b1SeH0SzArZ2Gwdc7PCA6w&ust=1481636083076443

