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Afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 1-6062
Referat fra den 8. april 2014
Til stede: Dorthe Sildeøje (DS), Lena B. Neumann (LBN), Rita Rasmussen (RR), Liza
Overgaard (LO), Lisbeth Jørgensen (LJ) og Hayat Chakiri (HC)
Fraværende: Charliey Desezar (CD)
Referent: Liza Overgaard
TV – evt. mv.
CD har påtaget sig opgaven, men da han ikke var til stede, kunne vi ikke få en opdatering
på, hvor langt han er nået og om han fortsat ønsker at stå for opgaven.
Bestyrelsen var enige om, at vi skal indbyde formanden for afdeling 6065 / 6084 i
Sydhavnen, Kim Bilevits til et møde. Afdelingen har netop været igennem et længere
forløb med at undersøge markedets udbydere og kan derfor have gjort sig værdifulde
erfaringer, som vi kan drage nytte af. LO tager kontakt til Kim Bilevits.
Regler for Camillas deltagelse
Camilla Rosenkilde – eller andre ansat i den boligsociale helhedsplan – skal ikke deltage i
bestyrelsesmøderne. Hvis hun har spørgsmål eller informationer vedrørende projektet, skal
hun sende os en email.
Det er bestyrelsens holdning, at hun i øvrigt har kontakt til bestyrelsen via de af
medlemmerne, som deltager i diverse aktiviteter under SURF Valby som f.eks.
naboskabsdagen. Det er op til disse kontaktpersoner at viderebringe centrale oplysninger
mv. vedrørende den eller de aktiviteter, som de deltager i.
Oprettelse af genbrugsstation
Det blev vedtaget, at LBN og LO skal arbejde sammen om at få etableret en
genbrugsstation og at der skal holdes åbent nogle timer ugentligt. Genbrugsstationen skal
ligge på den gamle legeplads bag ved blok 5. Varmemester Frank Hansen har sagt god
for, at vi kan anvende skurene på pladsen til formålet.
Ledige lokaler på Høff.
Spørgsmålet om hvad der skal ske med lokalerne blev ikke afklaret, fordi bestyrelsen var
fokuseret på renovation af alle ejendommene – herunder de forladte institutioner på Høff.
Sagen kom således på nuværende tidspunkt til at hænge meget sammen med punktet
vedrørende budgettet for 2015.
Hvad angår de to legepladser, som hørte til institutionerne, så ønskede kun LO, at den
ene plads blev omdannet til nye små-haver, da ventelisten er lang. Resten af bestyrelsen
ønsker i stedet begge legepladser omdannet til nye fællesarealer for alle beboerne.
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Afvisningen af nye haver var primært begrundet i omkostningerne ved at få ryddet
legepladsen for fliser, asfalt, legeredskaber mv. samt påfyldning af ny jord. Men da LO
mente, at beboerne så til gengæld ikke fremover skal betale for vedligeholdelse af
området, endte spørgsmålet med en dør på klem. LO blev bedt om at undersøge
økonomien i en have-løsning kontra fællesareal med borde, bænke, legeredskaber mv.
Budget for 2015
I kølvandet på bl.a. den ekstra varmeregning samt den månedlige stigning i udgifterne til
varme, var bestyrelsen meget opsat på at få renoveret og isoleret hele bebyggelsen. Frank
Hansen har endvidere vist os et vandrør, som var proppet med rust, så vandrørene skal
skiftes.
I budgettet har vi forgæves forsøgt at finde steder, hvor der kan spares, så flere penge
kan afsættes til vedligeholdelse og renovering.
3B har indført et team af byggesagkyndige, som inden årets udgang gerne skulle have
været på markvandring i samtlige afdelinger. Bestyrelsen ønsker på denne baggrund, at
der opstilles et regnskab med et overslag over, hvad alle både nødvendige og ønskelige
renoveringer vil koste. Dette regnskab skal også indeholde en vurdering af, hvad vi kan
spare. Tanken er, at der må være besparelser at hente på især varmen, men måske også
på vandet.
Hvad angår finansiering, så er Landsbyggefonden måske en mulighed, da de, ifølge 3B
Byg, er klare over, at vores afdeling er nødlidende. Andre muligheder for støtte skal også
undersøges. Bestyrelsen er parate til at optage et lån på det beløb, som herefter måtte
mangle, men vi er naturligvis fuldt ud klare over, at beboerne kun må ende med en
begrænset huslejestigning. Regnskabet eller overslaget skal således også indeholde en
vurdering af, hvor meget huslejen stiger.
Under alle omstændigheder er der tale om et stort projekt, som tidligst vil kunne
præsenteres for beboerne som et dagsordensforslag på afdelingsmødet i 2015.
Til gengæld mener bestyrelsen ikke, at vi skal forfølge tidligere vedtagne planer, hverken
for det tidligere fritidshjem på VTA 13-15 eller for blok 4 yderligere. Spørgsmålet
vedrørende disse to byggesager er dog op til beboerne, som skal spørges ved dette års
ordinære afdelingsmøde.
Mødedage fremover
Bestyrelsen er rigtigt glad for at have adgang til varmemester Frank Hansen under
møderne. Der er derfor enighed om, at vi fremover ligger møder uden driftschefen den 2.
tirsdag i måneden, hvor ejendomskontoret er åbent fra 17 – 18.
Dokumentationspakke
Flere bestyrelsesmedlemmer havde besvaret spørgsmålene hver især. Det viste sig, at vi
var enige om besvarelserne, der kort kan opsummeres til:
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Beboerdemokratiet vurderes til middel. Eksempler herpå er, at kun en lille del af
beboerne møder op til afdelingsmøderne, at det er svært at få folk til at stille op til
bestyrelsen og at beboere med ikke-vestlig baggrund er stærkt
underrepræsenterede i begge de nævnte fora. Når vurderingen trods alt ikke er
dårligere end middel, så skyldes det, at afdelingsmøderne ofte er fulde af livlig
debat.
Boligerne vurderes som utidssvarende på alle parametre – størrelse, køkken og
bad, fællesfaciliteter og udearealer.
Følgelig har bestyrelsen sagt ja til, at der er væsentlige problemer og behov for
særlige tiltag især vedrørende energiforbrug og renovering.

Det kan tilføjes, at formanden efter mødet har indsendt besvarelsen til 3B. Lad os håbe, at
besvarelserne i år kan give kommunen anledning til at finde nogle millioner til et stærkt
tiltrængt løft af vores bebyggelse.
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