
Ordinært afdehngsmøde i Baunevangen den 12. marts 2018 

Afholdt den: 12. maris 2018 

t~ Hvidovre 
\BolIl/selskab 

27. marts 2018 

Til stede: Carsten Groth*Rasmussen (formand), HelUiJ.: Svendsen (næstformand og kasse
rer), Vagn Bille (koordinator Beboerhuset), Jens Eriksen (bestyrelsesmedlem), 
Eugen Solberg (bestyrelsesmedlem), Ann-Mari Lundbæk Lauritsen (suppleant) 

Afbud: Simon Roliggaard Andersen (suppleant) 

Driften I KAB: Peter Lelh-Nisscn (ny driftschef pr. 1. april), Sussi Berger Lægg (drifsleder), 
Annette Birkav (kundec.hef), Jesper Bahrenscheer Johansen (økonomi
medarbejder), Lone Christoffersen (sekretær) 

Referent: Lone Christoffersen 

Dagsorden 
1. Velkomst og valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg og referent 
3. Fremlæggelse af beretning - vedlagt 
4. Fremlæggelse og god kendelse af driftsbudget 2018/2019 samt årsregnskab for 2016/2017 til 

orien tering 
5. Behandling af i.ndkomne fors lng 

1. Fors lag til afdclingsbcstyrclscn 
UdlJiddsl! afbeb()l!rlllls - se bilag 1 

2. Fors lag fa'a afdc lingsbcs lyr~lscn 

Individ/le/modernisering - se bifag:! 
3. Forslag fra afdehngsbestyrelsen 

Ændring af råderetten vedr. varmepumpe - bilag 3 
4. Fors lag fra Snnne Vinten 

Tilladelse til n/medbrillge kat - se bilag 4 
6. Valg af bestyrelsesmed lemmer - pi'! valg er CMs!en Gl'Oth-Rasmu ssen og Henrik Svendsen. 
7. Valg af suppleanter 
8. Eventuelt 

39 lejemål var repræsenteret på aJdeHngsmodel. 

1. Velkoms t og valg af dirigent 

Carsten Groth-Rasmussen bod som formand velkommen til Baunevangells ordinære 
afdelingsmøde og reJlede en sæ rlig velkomsl til de nye beboere. 
Formanden bod derefter velkonmlen til den nye kundechef Annette Birkov. Annelie har 
mange års erfaring med drift af boJigorganisahoner i den almene se ktor. Hun hnr også cl godt 
samarbejde med Hvidovre Konunwle og er bl.a. kundechef for Boligselskabet Friheden . . " 
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Endvidere bød formanden velkommen til den nye dnftschef Peter Lelh-Nissen, som starter 
velforberedt den 1. april 2018, Peter har 12 års erfaring med drift i den almene seklor, og afdc
lingsbestyrclscn hor store håb til det fl'cmtidige samarbejde. 
Afdelingsbestyrelsen har et godt samarbejde med KAB's økonomimedarbejdere og bød såle
des også velkommen til Jesper Bahrenscheer Johansen. 
Fonnanden præsenterede bestyrelsen og rettede en særlig tak til Sussi, som blev driftsleder 
den 1. juli 2017, og til driltslederassistent Christina - begge får den daglige drift til at fungere 
på bedste vis. 

Annette Birkov blev foreslået og valgt som dirigent. Hun takkede for valget og konstaterede, 
at indkaldelse iii afdelingsmødet, udsendelse af regnskab, indkomne forslag og dagsorden al
le var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med Hvidovre Boligselskabs ved tægter, Afde!
lingsmødet var således lovligt varslet og beSlutningsdygtigt. 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

Rita Sjoberg og Jeanette Elligsøe blev foresl"et og valgt iii stemmeudvalg. 
Lone Christoffersen, sekretær i KAB, blev valgt iiI referent. 

3. Fremlæggelse af beretning 

Beretningen er i år udleveret på forhånd, så der har været mulighed for at være forberedt og 
have eventuelle spørgsmål og kommentarer klar. 

Carslen retlede ell stor tak til Rita, som lager sig af planlægning af skovtur på fremragende 
vis, og som modtog en flot buket blomster pA vegne af afdelingen. 

Sporgsmål og kommentarer fra salen 
Rita Sjoberg: 
Baunevangen er fra 1950'erne, og i øjeblikket sker del' en naturlig udskiftning af beboere, Rita 
foreslog. at der skal væ re Cl udvalg. som udarbejder en plan for, hvordan det skal være frem
over, når der kommer flere born til afdelingen. l..egepladseme bor føres up to date, og Rila fo
reslog små nærlegepladser iiI de små born og en stor legeplads til de større børn. 
Derudover foreslog Rita en "legepinds" fOl' biler, en slags pusleplads, hvor det er muligt at 
stovsuge sin bil m.v. 
Rita alrundede med en stor tak til de daglige medarbejdere og til bestyrelsen for en veldrevet 
afdeling og lor, at der er pænt og ordentligt. 

Cars ten kommenterede Ritas indlæg. idet han nævnte, at der allerede er et legeplads-udvalg. 
I forhold til Ritas forslag om pusleplads for biler ville det medføre en del udgifter, især hvad 
angår bilvask. Han påpegede endvidere cl muligt behov for el-standere. 
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Efter kommclf/oremc blev formalIdens beret Iling mstemll/ig/ godkmdt med applaus. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2018-2019 samt årsregnskab for 2016-2017 til 

orientering 

Jesper Bahrenscheer Johansen fremlagde årsregnskabet for 2016/2017, som fremlægges til ori
entering. Herefter fortsatte Jesper med at fremlægge det forslag til budget. som KAB har ud
arbejdet i sama rbejde med afdelingsbesty,·elscn. 

Budgettet viser en huslejestigning på 1,9 %. 

Dcr vor hverken spørgsmål eller kommentarer fra salen. 

Budgettet blev ellstemmigt vcd/aget. 

5. Behandling af indkomne forslag 

1. Forslag fra afdeHngsbestyrelsen 
Udvidelsc af bebocrhllS - se bilag 1 
Vagn Bille Olsen fremlagde forslaget: Vi skal have jeres tilladelse for al kunne gå videre 
de mere konkrete planer. Projektct medforer måske en mindre forhøjelse på selve lejen af 
beboerhuset. 
Formand Carsten Groth-Rasmussen tilføjede: Projektet bygger på, al der anvendes maks. 
200.000 kr. af afdelingens henlæggelser, og al resten finansieres af organisationens dispo
sitionsfond. Derved undgår vi huslejestigmng. 

Forslaget blt.'V cllstemmigt vedtaget. 

2. ForOlla!ij Ira ø.fdeling5bcstyrel5en 

Individ/lc! modcrniserillg - se bilag 1 
Henrik Svendsen fremlagde forslaget: Den aktuelle pulje er på ca. 900.000 kr. Når den er 
brugt op. vil vi gerne have accept på at kunne åbne en ny pulje på 2,5 mio. kr. for at kun

ne sikre mulighederne for individuel modernisering af kokken og bad fremadrettet. 

Der var spørgsmlU fra salen. 
Rita Spberg: Hvad er regleme ved de aldersbetingede fraflytninger? Bliver lejemålene ik

ke automalisk opdatereVrenoveret inden ny indnytning? 
Hcmi k svarede på sporgslllålel: Jo, hvis det er tittrængt, bliver lejemålene moderniseret. 

Forslaget bleu ellstemmigt vedtaget. 

J/5 
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3. Forslag fra afdelingsbestyrelsen 

Ændrillg af råderetten vedrørelIde varmepumpe - se bilag 3 
Henrik Svendsen fremlagde og uddybede forslaget. 
Der var spørgsmål fra salen. 

27. marts 2018 

Bjørn: Er det ikke muligt al få tilføjet en pumpe, så de t varme vand bedre kan nå op til 
første sa l? 
Henrik Svendsen besvarede spørgsmålet: Vi har ikke delte oppe i dette fors lag. men stil 
gerne forslaget på et senere tidspunkt. 
Henrik uddybt..>de forslaget: En varmepumpe d rkulerer luften, så indeklimaet bliver bed
re. Vi skal dog tage hensyn til hinanden ved opsætningen af den, så det ikke bliver tU ge
ne for nogen bclx>ere. 

Forslaget blev godke/ldt /lied overvejende flertal. To beboere II/!dlod af stemme. 

Kundechef Annette Birkov tilknyttede en kommentar til Bjems forespørgsel og foreslog, 
at bestyrelsen kunne tage fors laget op i driften, evt. med rådgivning fra UB. 
Fonnanden kommenterede, al det er omkoslningslungl al udskifte vandrør. Ved fraflyt
ninger udskiftes faldstammer og stigstrenge, Illen da fraflytninger er sjældne, kunne det 
komme på tale at udskifie løbende. 

4. Forslag fra Sanne Vinlen 
Tilladelse til at medbringe kai - se bilag 4 

KundecheC Annelie Birkov indledte med at informere salen om, al hun havde talt med 
Sanne om forslaget. Forslagel indeholdt et brud på lighedsplindppet og derfor viii' der 
ikke juridisk g robund for at fren,l:egge forslaget. 
Sanne var indfors tået med afslaget. men ønskede at begrunde sit forslag for salen og sam
tidig udtrykke beklagelse over, al hun gjorde noget, hun ikke mMte, da hun tog sin kat 
med ved indflytning i Baunevangcn. Det var el følelsesladet indlæg. 

Kundechef Annette Birkov udtrykte slor forståelse for Sannes situation, men på~gede, at 
det samtidig er vigtigt al have respekl for beboerdemokrati. 

Anette Ploug Pihl, Præstelllosen 39 havde derpå en kommentar om, al det måske også 
var på tide, at vi tager stilling til alle de andre katte, som en del bebære har. 

Kundechef Annette Bi rkov besvarede kommen la ren med, at der måske er ondre ud over 
Sanne, del' skol have en p..'1 talc. 

-I" 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er Carsten Groth-Rasmussen og Henrik 
Svendsen. 

Begge ønskede genvalg. Der var ikke andre på afdelingsmødet, der tilbød sig til bestyrelses
arbejdet. Dc to bestyrelsesmedlemmer blev såicdes genvalgt med applaus. 

7. Valg af supp leanter 

De nuværende suppleanter, Ann-Mari Lundb.-ek Lauritscn og Simon Roliggaard Andersen. 
ønskede genvalg. Der var ikke andre på afdelingsmødet, der tilbød sig som suppleanter. De 
to suppleanter blev så.ledes genvalgt Illed applaus. 

8. Eventuelt 
Henrik Svendsen: Blot li! orientering - der er mange, der 011skeren anden udbyder af in ternet 
og TV. Vi har manglet en fast mand men det får vi nu med den nye driftschef. Derfor kan der 
snart blive arbejdet med muligheder for andre udbydere af intemet og TV. 

Herefter var der ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål fra de fremmodte beboere. 

Kundedlef Annette Birkov takkede for absolut meget god ro og orden. 

Formanden takkede Annette Birkov for hendes indsats som dirigent og afs luttede mødet Illed 
ordene, at Ba unevangen Cl" ct 8odl - og billigt - sted at bo, men der er nødvendige .. enove
ringsprojckter i nær fremtid. såsom nye stigstrcnge og klo."\kering. så huslejestigninger kan 
ikke undgås på sigt. 

Afdelingsmødet sluttede kl. 20.10. 

Formand 

Annette Birkov 

Referent: Lone Chri<;to(fersell, KAB. den 12. maris 2018 


