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Referat af budget beboermøde
Mandag den 8. september 2Of4 H. 19:00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens k\rt. 22
Deltagere: 32 husstande, 64 stemmer

Dagsorden

1.

Valg af dirigent
Vinie Hansen er valgt som dirigent og konstaterede, at beboermødet er lovligt indkaldt og materiale
er uddelt.

2. Valg af referent
Michaela Krigsager fra BO-VEST blev valgt.

3. Godkendelse

af forretningsordenen
Ingen kommentarer. Godkendt.

4.

Valg af stemmeudvalg
Ulla l-lenriken, Rein R.ubenkamp og Lena Kujahn.

5.

Godkendelse af dagsordenen
Der byttes rundt på punK B og 9 i forhold til den udsendte dagsorden, således at indkomne forslag
behandles før fremlæggelse og godkendelse af budget.
Spørgsmål om hvotfor antennebudget ikke skal godkendes.
Ifølge regnskabsafdelingen i BO-Vest så skal antennebudgettet ikke godkendes, og er derfor ikke
medtaget på dagsordenen. Driften/bestyrelsen undersøger.

6.

Godkendelse af referat fra ordinæft beboermøde den 17. marts 2O14
Godkendt

7.

Godkendelse af referat fra ekstraordinæft beboermøde den 1O. juni 2O14
Grundet adgangsforholdene, som betød at seks personer måtte gå forgæves, blev der indgivet protest mod mødets afholdelse - denne protest fremgår ikke af referatet, hvilket hermed er noteret.

I øvrigt godkendes referatet af den

10.

juni 2014.

B. Indkomne forclag
Etablering af hasUghedsnedsættende foranstaltninger på Svanens og Ørnens stil«veje:
Baggrund: På beboermødet den 17. marts 2014 blev det besluttet, at afdelingsbestyrelsen skulle
udarbejde et forslag indeholdende økonomi og placering af chikaner. Grundet prisen på etablering af
chikaner indeholder forslaget også pris på etablering af vejbump.
Salens kommentarer:
Vejbump kan flyttes.
Færre parkeringspladser ved chikaner.
Spørgsmål om tidshorisont og mulighed for at udskyde til efter renovering.
Ønske om mulighed for at stemme om vejbump/chikaner i Svanen
Ørnen, hver for sig.
Driften informerede om, at entreprenører har pligt til at reetablere vejbump/chikaner efter renoveringen.

q

Ændringsforslag: Vejbump/chikaner i Svanen og Ørnen deles til 2 selvstændige forslag.
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Dirigenten vurderede ændringsforslaget til at være mere vidtgående. Det oprindelige forslag sættes
derfor til afstemningførst, og herefter Stemmes der om ændringsforslaget.

Afstemning: Oprindeligt forslag: Forkastet med stott fleftal.
Afstemning: Ændringsforslag: Forkastet med stoft flertal.

Ipads til bestyrelsen:

Båggrund: Bestyrelsen ønsker mulighed for at undersøge markedet, priser og søge beløb til indkøb.
Ipads/tablets vil være afdelingens ejendom og altså ikke personlig/privat ejendom.
Salens kommentarer:

Spørgsmål om private data og rensning.
Forslag om at søge beboerhuset om penge.
Bestyålsen præciserer, at 35.000,- er en engangsinvestering og at der efterfølgende vil være en årlig udgift på ca. 10.000,- til drift og servicering.

Afstemrting: For: 32. Imod: 27. Blanke stemmer: 2
Forslaget er vedtaget.

Begrænset adgang til leje af beboerhusetl
Baggrund: Forslagsstilleren har flere gange oplevet, at lejere af afs§der fyrværkeri og støjer på området omkring beboerhuset. Ved påtate viser det sig som regel, at lejeren er klar over at denne adfærd ikke er tilladt.
Salens kommentarer:

Uvedkommende bør ikke kunne leje beboerhus.
Beboerhusgruppen henviser til gældende regler for fyrværkeri og øvrigt brug af beboerhus.
Afstemning forslag A: Forkastet med overuældende flertal.
Afstemning forslag B: Forkastet med overyældende fleftal.

Køleskab:
Baggrund: Fordel at bradepander til ovn kan komme i køleskab.
Salens kommentarer:

Driften præciserer, at huslejekonsekvensen kun gælder for 2015, derefter nyt forslag og nyt budget.
Beboerhuset mener, det er godt med debat. Forstår ikke huslejestigning, mener pengene kan findes

idet nuværende budget.
Det praeciseres, at denne post i budgettet hedder inventar, hvor det kan tages fra.

Afstemning: Vedfaget med overvældende flerfal
Beboerh usmeda rbejder:
Begrundelse: Forsøget med en beboerhusmedarbejder har vist sig at være en succes, og derfor ønskes ordningen at gøres permanent.

Direkte afttemning om beboerhusmedarbejder.
Afstemning: Vedtaget med overuældende fleftal.

Jubilæum i 2O15:
Baggrund: Henvisning til markering og 25.000,'for at fejre.
Salens kommentarer:

Spørgsmål om pulje på gO.00O,- Hvor forekommer det, hvilke udgifter der er indeholdt i det?
Driften uddyber, at de udgifter bliver fremlagt til regnskabs beboermøder. Forskellige puljer og aktiviteter, hvor det vil fremgå.
Bestyrelsen uddyber, at de 25.000,- kunne tages af de 90.000,- men at et jubilæum er noget specielt og at de 25.000,- dermed skal ses som ekstra bevilling.

Afstemning: Vedtaget med stort flertal.
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Telt:
Baggrund: Mulighed for at rykke ud ved godt vejr.
Salens kommentarer:

Spørgsmålom mulighed for husleje reduktioner i 2016.
Driften uddyber, at såfremt at alle andre forhold er ens, så vil engangsinvesteringer i et år påvirke
huslejen positivt det følgende år.
Afstemn ing : Enstemmigt vedtaget.

Genbrugsgruppen:
Begrundelse: De 8.000,- til genbrugsgruppe er allerede afuat i budget.
Uddybning af diverse udgifter til drift så som aktiviteter og diverse forplejning, kurser og løbende
udgifter, så som arbejdstøj.
Salens kommentarer:
Uddybningen kunne godt have været med i det udsendt materiale.
Afstemning : Enstemmigt vedtaget.

Miljøgruppen:
Begrundelse: Der søges om 5.000,- til gruppens aktiviteter
Afstemning : Enstemmigt vedtaget.

Pause

9.

Fremlæggelse af budget 2O15:
Driften gennemgik de udsendte budgetoplæg.
Spørgsmålfra salen om el og varme på fællesarealer og om der kommer varme på stierne.
Svar fra driften, at der ikke er planlagt varme på stierne.
Spørgsmålfra salen om overarbejde idet udvidede budget på 170.000,Svar fra driften, at det angår posten overarbejde og afløser. Ansat er gået fra 5 dage til 3 dage.
Denne ændring er flyttet til aflæning.
Afdelingsbes§relsen har bedt udlejning i BO-VEST påse, at huslejen for institutionen Svanen stiger
med samme procent som beboernes husleje - dette ikke fremgår af budgetoplægget.
Svar fra driften, der forventer samme huslejestigning, undersøger.
Ekstraudgift for renovation til kommunen på 248.000,- som afbetales over 5 år. Afdelingsbestyrelsen
foreslår at hele udgiften dækkes via afdelingens opsamlede overskud.
Ændringsforslag til konto 201: Huslejen for institutionen hæves med samme procent sorn beboernes
husleje. Ændringer varsles til at træde i kraft pr. 1. januar 2015.
Ændringsforslag til konto 203,6: Hæves fra 91.000,- til 248.000,- De 157.000,- hentes fra det opsamlede resultat.
Afstemning vedrørende brug af overskud: Vedtaget. 4 blanke stemmer.
Afstemning om huslejestigning for institutioner: Vedtaget.
Afstemning om budget 2015: Enstemmigt vedtaget.
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10. Eventuelt
Spørgsmål om rækkefølge ved renovering.

Driften fortalte at foruentningen er at starte med AB der hvor prøvehusene ligger, og derfra bevæge
sig op mod banen. Herefter i 4 Syd og derefter 2t Nord. Estimeret at AB stafter ieftersommer næste
år 2015, med forbehold for ændringer.
Spørgsmål om kattefænger og registrering af genhusningskatte.
Svar fra driften, at genhusningskatte ikke registreres, men bestyrelse og driften noterer at følge op
på dette.
Kommentarer om, at der er mørkt fra Ørnen til Duen.
Driften følger op på dette, om det hører under kommunens belysning.
Spørgsmålom, hvor mange gange skal man henvende sig til materialegården om stoppede riste og
hullede veje samt manglede lys på Sletbrovej. Hermed ført til referat og driften undersøger og følger

op på dette.
Beboergruppen hilser fra Lasse og Matilde, der siger tak for sidst,

Vinie Hansen takkede af for god ro og orden.
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Vinie Hansen

I var et godt publikum.

