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Referat af ordinært afdelingsmøde 
 
Afdeling: Brøndby Boligselskab 

Afd. 603-0 Brokær 

Dato: Mandag, den 23. april 2018 kl. 18.30 

Sted: Nygårdsskolen, Nygårds Plads 44, 2605 Brøndby  
(Møde var flyttet fra til Kilden på grund af dobbeltbookning) 

Deltagere Beboere fra 72 lejemål – svarende til 144 stemmer  
Organisationsbestyrelsesmedlemmer Annette Jönsson, Kim Christophersen, 
Eva Leander Mikkelsen samt organisationsformand Michael Buch Barnes.  
Drift: Varmemester Ivan Holm   
Administration: Forretningsfører Kenn E. Hansen, bygningschef Jesper 
Grønhøj Jensen, beboerkonsulent John Frimann og sekretær Mette Rossum 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg  

3. Årsberetning 

4. Gennemgang af regnskab 2017 og godkendelse af driftsbudget 2019 

5. Indkomne forslag 

6. Valg: 

B. Bestyrelsesmedlemmer: Iben Hansen – modtager genvalg; Lasse 

Skou – modtager genvalg; Marianne Cramer – modtager genvalg 

C. Suppleanter: Krestina Nielsen – modtager genvalg; Simon Justesen 

– modtager genvalg 

7. Eventuelt 

 

Emne Beslutning/konklusion 

Kildens daglige leder, Svenning Haaning, åbnede mødet lidt forsinket og gav sin uforbeholdne 
undskyldning for flytning af afdelingsmødet fra Kilden til Nygårdsskolen. Flytning af mødet 
skyldes en dobbeltbookning, hvor afd. 603’s bookning altså var den seneste af de to 
bookninger.  
 
Herefter bød afdelingsbestyrelsesformand Jørn Nysum Schoop velkommen og takkede det 
store antal beboere, som var mødt frem og præsenterede de tilstedeværende repræsentanter 
fra organisationsbestyrelsen, ansatte administration og et bifald til afdelingens nye 
varmemester blev det også til.  
 
Afdelingsformanden glædede sig over, at afdelingen havde modtaget kommunens kulturpris 
2017 med en check på 7.500 kr. som erkendtlighed for afdelingens fine kunst. Alle kan være 
stolte over prisen, som alle beboere i afdelingen har bidraget til. De 7.500 kr. vil eventuelt blive 
brugt til nyt kunst til afdelingen.  
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Pkt. 1  
Valg af dirigent 

Bestyrelsen pegende på John Frimann som modtog valg som dirigent 
og konstaterede, at mødet var lovlig indkaldt med brev til samtlige 
husstande med 4 ugers varsel. 
 
Indkaldelsen var uddelt den første uge i marts 2018 og overholdte 
dermed organisationens vedtægter § 14. stk. 1. Budget, regnskab og 
indkomne forslag skal uddeles senest 1 uge før afholdelse af 
afdelingsmødet. Materialet var uddelt i uge 15. (9-13. april) 2018 og 
overholdte dermed organisationens vedtægter § 15. stk. 1, 2, 3 og § 
16. stk. 3. 
 
Flytning af mødet var ifølge forretningsfører og selskabets advokat 
lovligt, hvis man havde taget de nødvendige forholdsreger og kunne 
dokumentere, at man havde gjort hvad man kunne, for at dirigere 
deltagerne til det nye sted: Beboerne var varslet via brev, der var 
opstillet vagt ved Kilden (som var det oprindelige mødested) og mødet 
startede et kvarter senere en planlagt. Ingen havde indsigelser mod 
mødets lovlighed på grund af flytning af lokalitet, og mødet kunne 
dermed afholdes på lovlig vis.  

Pkt. 2 
Valg af 
stemmeudvalg 

Ivan og Ole blev valgt til stemmeudvalg. 

Afdelingsbestyrelsens 
beretning:  
 

Afdelingsbestyrelsen kan se tilbage på endnu et godt og travlt år, hvor der især 
på vedligeholdelsesfronten har været særdeles stor aktivitet.  
 
Varmemester/inspektør og gårdmænd 
Vi har et rigtig godt team af varmemester og ejendomsfunktionærer, hvilket jo 
med al tydelighed ses på området, som altid fremtræder vel vedligeholdt. Så stor 
tak for indsatsen til varmemester og ejendomsfunktionærer. Desværre har vi sidst 
på året måtte tage afsked med vores varmemester, der har valgt at søge nye 
udfordringer. Rigtig ærgerligt, for Allan Løfgren har været fantastisk for afdelin-
gen, og altid haft stor fokus på at sikre afdelingens økonomi. Ingen tvivl om, at vi 
vil savne Allan, men ser nu frem til samarbejdet med den nye varmemester. 
 
Den løbende vedligeholdelse. Året har været begunstiget af god økonomi, som 
har ført til, at vi har kunnet gennemføre større vedligeholdelsesarbejder som  
•Maling af bagtrapper og trappetårne i højhusene 
•Maling af kældergange og opsætning af en række billeder – hvor er det blevet 
flot! 
•Led-lys på bagtrapper i højhusene 
•Indgangspartierne især på højhusene er blevet renset og malet på fladen under 
halvtaget 
•Opstregning af parkeringsbåse mv. 
•Renovering af fortovsarealet ved 11-17 i lighed med 12-18 
 
Affaldshåndtering. Vi har stor fokus på affaldshåndteringen. Det er således vig-
tigt, at affaldsskaktene udelukkende bruges til husholdningsaffald. Flasker, metal, 
pap osv. skal i de store containere i containergårdene. Brøndby Kommune vil i de 
kommende år fokuserer på affaldshåndteringen i hele kommunen, og ser bl.a. på 
etablering af egentlige affaldsøer. Bestyrelsen vil dog kæmpe for at bevare af-
faldsskaktene, da en lukning af disse vil føre til andre og formentlig temmelig 
store problemer med håndtering af husholdningsaffald, især for de mange ældre i 
vores boligområde.  
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Dørtelefonanlæg og nyt nøglesystem. I 2016/2017 har vi udskiftet dørtelefon-
anlægget til nye videotelefoner, en udskiftning af dørstationer med videokamera, 
samt etableret adgangssystem med nøglebrikker i stedet for de nuværende nøg-
ler til hovedindgangsdøren, kælderdøren og dørene til vaskerierne. 
 
Vaskerier. Der sker en løbende udskiftning af vaskemaskiner og tørretumblere af 
mærket Miele. Det blev som bekendt besluttet på forrige års afdelingsmøde, at 
frakoble automatisk sæbedosering, og gå tilbage til, at hver beboer selv medbrin-
ger vaskepulver og skyllemiddel.  
 
Det undersøges pt, om vi i løbet af de kommende år skal skifte de malede gulve i 
vaskerier ud med klinker. 
 
Afdelingens økonomi. Afdelingen har en sund økonomi, og vi kan glæde os over, 
at vi i årets løb ikke har været ramt af større skader. At vi så også har en uhyre 
økonomisk varmemester/inspektør, gør, at vi ud over at holde budgettet, rent 
faktisk har fået lavet en lang række forbedringsarbejder, som ellers først var 
planlagt i kommende år.  
 
Vedligeholdelse. For de kommende år er der ud over den løbende vedligehol-
delse bl.a. følgende planlagte investeringer:  
•Tagprojekt 4-10 og 61-67. 
•Vinduer – på køkkensiden af ”lavhusene” i 2018 og 2019.  
•Vinduer i højhusene 2021 og 2022 
 
Hund og kat. Heldigvis har der kun været nogle få sager – men én sag er også én 
for meget. Rigtig mange beboere har jo netop valgt at bo i Brokær, fordi der ikke 
må holdes hund og kat. Det skyldes mange ting, men for mange er det især fordi, 
de er plaget af allergi over for husdyr, og da et allergisk tilfælde i værste fald kan 
medføre døden, vil bestyrelsen stærkt opfordre til, at husordenen efterleves fuldt 
ud. En overtrædelse af husorden kan betyde opsigelse af lejemålet. 
 
Carporte. Der er etableret forbedrede lysforhold i carportene ved nr. 4-10. 
Desværre ikke helt nok til at undgå indbrud i bilerne. Bestyrelsen er meget op-
mærksom på det problem, og undersøger pt mulighederne for og økonomien i 
video-overvågning. 
 
Erhvervslejemål. Der har været lidt udskiftning i vores erhvervslejemål, men i 
skrivende stund er alle lokaler heldigvis udlejet.  
 
Også i 2017 kan vi glæde os over de mange aktiviteter og det liv, som den nye 
Cafe Nielsen har ført til på Nygårds Plads.  
 
Fremtid. Der er jo nok at tage fat på i fremtiden og bestyrelsen ser frem til endnu 
et spændende år, hvor vi også ser lidt længere frem og har fokus på de kom-
mende projekter med tage og vinduer.  
 
Til sidst takkes såvel administration som ejendomsfunktionærer og varmeme-
ster/lokalinspektør for et godt og konstruktivt samarbejde. 

Pkt. 3 
Fremlæggelse af 
årsberetning  
v/Jørn Nysum Schoop 

Afdelingsformanden henviste til bestyrelsens udsendte beretning, og 
uddybede blandt andet følgende punkter:  
 
Sikkerhedsdørene overholder ikke lovgivningens krav til lydtæthed og 
røgtæthed mv. Sagen er ikke endelig afgjort endnu og ligger hos 
advokat. Bestyrelsen har presset voldsomt på, at få stigningen for 
husleje igennem, og den skulle være lige på trapperne.   
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Erhvervslejemål: Netto bygningen ser lidt træt ud og skal sættes lidt i 
stand. Der er rygter om, at Netto har opsagt sit lejemål for at flytte til 
Faktas lokaler. Men Netto har ikke opsagt lejemålet officielt og Fakta 
er ikke på listen over de 47 butikker, som skal lukke.  
 
Nova Nails & Beauty har opsagt lejemålet på Nygårds Plads 7 og 
lejemålet bliver overtaget af ingeniørfirmaet, som bor i de gamle 
administrationslokaler.   
 
Regeringen har lovgivet om driftsbesparelser for ca. 1.5 mia. kr. på 
landsplan (svarende til ca. 10 %). Organisationsbestyrelsen har 
afholdt et seminar, og det det ser fornuftigt ud, så effektiviseringerne 
ser ikke ud til at ramme afdelingen hårdt, bland andet som følge af de 
indsatser administrationen har sat i gang.  
 
Antenneforeningen vokser og de kan holde prisniveauet på et 
fornuftigt niveau. Nyt antennelaug for BB bliver drøftet under pkt. 5 
Indkommende forslag. 
 
Der er eksempler på beboere, som ikke kan finde ud af, at man ikke 
må have hund og kat, at man skal overholde bore-/banketider osv. 
Derfor er der kommet et lille skriv ud, for at få overholdt husordenen i 
afdelingen.  
 
Økonomien går forrygende og afdelingsformanden glædede sig over 
samarbejdet mellem administration, drift og bestyrelse, som sammen 
har styr på økonomien, der har resulteret i et overskud for afdelingen.  
 
Der er nye projekter på vej: 
Nye vinduer i lavhusene i 2018/2019. Bestyrelsen er i gang og vil 
medinddrage beboerne i processen.  
 
Taget på højhusene er planlagt til 2018/2019. Taget på 4-10 er i god 
stand, så det er kun taget på 61-67 som skal laves i år.  
 
Bestyrelsen er opmærksom på vinduer i højhusene, og det vil der 
blive taget hånd om inden for de kommende år. 
 
Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på at få de utætte faldstammer 
foret. Det ser lovende ud og er billigere end at udskifte rørene.  
 
Afd. 603 Brokærs 60-års fødselsdag bliver fejret ved et arrangement 
på Kilden den 14. september 2018. 
 
Bemærkninger: 
Spørgsmål fra salen: 
”Det har været meget koldt i højhusene denne vinter. Det har været 
som is på dørene.  På vinduerne i højhusene, især på østsiden, der 
mangler isolering. Vinden piber ind ved rammerne.”  
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”I carporten for 11-17, er man begyndt at skifte lamperne ud. Der har 
været indbrud i bilerne. Kan lyset ikke blive tændt, når man kommer 
og ikke lyse hele natten?” 
 
Svar fra afdelingsformanden: 
Dørene ruster og kan næsten ikke åbnes – og de skal skiftes. Det 
gælder både lavhuse og højhuse. Det skal drøftes, hvad man kan 
gøre og hvad det koster. Herefter vil bestyrelsen vende tilbage.   
 
Der er problemer med isolering både i højhuset og lavhuset, og det er 
noget bestyrelsen vil drøfte med administrationen og vende tilbage 
med det. 
 
Med hensyn til LED lys er det ideen, at det er billigt, og bestyrelsen 
var ikke bekendt med nye indbrud i bilerne. Afdelingsformanden var 
åben over for, at drøfte nye kreative løsninger for belysning i 
carportene.  
 
På spørgsmål om beboerne får lov til at godkende/afvise de nye 
vinduer i lavhusene ud mod parkeringspladsen, svarede 
afdelingsformanden, at projektet er i sin spæde start og at beboerne 
vil blive inddraget i projektet.  Det er plastikrammerne, der skal skiftes, 
og det bliver ikke en gentagelse af Brøndby Nord Vej-modellen.  
 
Der blev udtrykt frustration over, at lamperne ved nr. 67 lyser ind i 
stuen og at man får det skarpe lys lige øjnene, når man kommer ud 
om morgen. Afdelingsformanden meddelte, at bestyrelsen ville gå en 
runde og kigge på, om lamperne evt. sidder forkert.  
 
Med hensyn til yderdørene som ikke vil lukke, meddelte 
afdelingsformanden, at de er ved at få monteret forstærkninger, så de 
også kan lukke i blæsevejr.  
 
Beretningen blev herefter godkendt med overvældende flertal ved 
håndsoprækning. Ingen stemte imod.  

Pkt. 4  
Gennemgang af 
regnskab 2017 og 
godkendelse af 
driftsbudget 2019 

Forretningsfører Kenn E. Hansen fremlagde årsregnskab for 2017 til 
orientering, og gennemgik de væsentligste afvigelser. Han meddelte, 
at afdelingens regnskab kom ud med et overskud på 3.424.696 kr. 
 
Overskuddet skyldes hovedsageligt, at vandforbrug var budgetteret for 
højt samt besparelser på ejendomsskatten og vedligeholdelses-
kontoen. Ejendomskontoret havde opnået besparelser ved styring af 
driftsudgifter og afdelingen har haft gode renteindtægter og ingen 
uforudsete udgifter.   
 
Herefter blev regnskab 2017 taget til efterretning uden bemærkninger. 

 Forretningsfører Kenn E. Hansen fremlagde driftsbudget for 2019 og 
gennemgik de væsentligste afvigelser i forhold til budget 2018.  
Afdelingen opnår besparelser på vand og man har lagt lidt flere midler 
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på renholdelse og særlige aktiviteter. Uforudsete udgifter var sat ned. 
 
Budgettet lagde op til et nul procents stigning med uændret husleje til 
følge.  
 
På spørgsmål om man kan bruge noget af overskuddet til at betale for 
dørene, meddelte forretningsføreren, at man kigger på hvad der er 
den billigste finansiering på dørene.  
 
Varmemesteren tog opfordring til rengøring af området bag Netto og 
blomsterhandleren til efterretning.  
 
Der var utilfredshed med, at afdelingen venter på huslejestigning på 
dørsagen, her tre år efter dørene blev monteret og forretningsføreren 
medgav, det det kunne gøres bedre, men gentog at det var på 
trapperne.    
 
Driftsbudget for 2019 med en 0 procents stigning med en uændret 
husleje til følge, blev godkendt ved håndsoprækning med 
overvældende flertal. Ingen stemte imod 

Pkt. 5 
Indkomne forslag 

Etablering af Antennelaug i Brøndby Boligselskab, 
v/organisationsbestyrelsen.  
Forretningsføreren redegjorde for organisationsbestyrelsens forslag 
om etablering af Brøndby Boligselskabs Antennelaug. Brøndby 
Boligselskab ønsker at etablere et antennelaug i selskabet for at sikre, 
at alle Brøndby Boligselskabs stemmer bliver repræsenteret ved 
repræsentantskabsmøder i Antenneforeningen af 1986. Brøndby 
Boligselskab vil stå stærkere i et samlet antennelaug og vil få 
maksimal udnyttelse af selskabets stemmer på antenneforeningens 
repræsentantskabsmøder.  
 
Forslaget blev sat til debat. Der var flere indlæg for og imod et 
selvstændigt antennelaug, hvor af flest var kritiske. 
Afdelingsbestyrelsen kunne ikke gå ind for forslaget.  
  
Forretningsføreren oplyste, at medlemskontingentet var ændret fra 10 
kr. til 5 kr. pr. lejemål pr. måned.  
 
Forslaget blev sat til skriftelig afstemning og med 6 blanke stemmer, 
29 ja stemmer og 100 nej stemmer, blev forslaget forkastet.  

Pkt. 6 B Valg af 
Bestyrelses-
medlemmer 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 
Iben Hansen – modtager genvalg  
Lasse Skou – modtager genvalg  
Marianne Cramer – modtager genvalg  
 
Alle tre kandidater modtog genvalg uden modkandidater med applaus.  
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Pkt. 6 C Valg af 
Suppleanter 

Valg af 2 suppleanter for 1 år 
 
Krestina Nielsen – Modtager genvalg 
Simon Justesen – Modtager genvalg 
 
Derudover stilede Dorthe Tronøe sit kandidatur til rådighed som 
suppleant.  
 
Afdelingsformanden foreslog, at bestyrelsen kørte videre med tre 
suppleanter i stedet for to. Afdelingsmødet imødekom forslaget med 
applaus, og dermed modtog alle tre kandidater valg som suppleanter 
for 1 år.  Der var ikke yderligere kandidater til suppleantposterne.   

 Herefter består afdelingsbestyrelsen af:  
Formand: Jørn Nysum Schoop.  
Bestyrelsesmedlemmer: Lasse Lindhoff Skou, Birgit Petersen, Bjarne 
Woldiderich Fisker, Aksel Borresen, Iben Hansen og Marianne Cramer  
Suppleanter: Krestina Nielsen, Simon Justesen og Dorthe Tronøe. 

Pkt. 9  
Eventuelt 

Varmemester Ivan Holm præsenterede sig selv og roste afdelingen for 
at have meget velholdte områder (på nær ved Netto) samt meget 
flotte kældergange. Han havde mødt mange positive beboere og var 
glad for at arbejde i afdelingen med et godt team på 
ejendomskontoret. Han opfordrede beboerne til, at komme ned på 
kontoret og snakke om eventuelle problemer.  
 
Der var opfordring til, at trappeopgangene blev efterset. I nr. 61 står et 
skab, som ingen gider slæbe ned.  
 
Pt. kommer der ikke nye billeder op i kældergangen, når de bliver 
stjålet. Hjertestarteren er også stjålet ved 61-67, og bestyrelsen 
overvejer muligheden for at sætte TV overvågning op i afdelingen.  
Afdelingsformanden opfordrede til, at man hjælper hinanden med at 
passe på tingene i afdelingen.  
 
Bemærk, at varmemesteroplysningerne vil være opdateret i næste 
udgave af Brokær Orientering..   
 
På spørgsmål fra salen, oplyste forretningsføreren, at det kan få 
konsekvenser, hvis man ikke opfører sig ordentligt i afdelingen og 
overtræder husordenens regler eller udfører kriminelle handlinger i 
afdelingen.   
 
Herefter hævede dirigenten mødet takkede for god ro og orden og 
hjælp til at afholde et godt møde.  
 
Afdelingsformanden takkede dirigenten for god mødeledelse og 
takkede for stort fremmødte blandt beboerne samt takkede ligeledes 
organisationsmedlemmer, administration og drift for at møde op. 
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 Dato:                     Dato: 26. april 2018 
 
 
 
 
                        
Jørn Nysum Schoop                   John Frimann 
Afdelingsformand                      Dirigent                            

MRO/25. april 2018 

           Jørn Nysum Schoop


