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Ad 1)  Velkomst og valg af dirigent 
 
Der blev budt velkommen til afdelingsmødet, og de tilstedeværende medarbejdere fra KAB samt 

Baunevangens afdelingsbestyrelse blev præsenteret.  

Birgit Bilstrup blev valgt som dirigent og konstaterede, at vedtægter omkring mødets 
indkaldelse og afvikling var overholdt, og at mødet således var beslutningsdygtigt.  
 
 
Ad 2)  Valg af stemmeudvalg og referent 
 

Finn og Gerd fra ejendomskontoret blev valgt som stemmeudvalg.  

Mette Nørgaard blev udpeget som referent. 
 
 
Ad 3)  Afdelingsbestyrelsens årsberetning 
 
 Der har været frafald af bestyrelsesmedlemmer i det forløbne år. 
 Vinduessagen har fokus på økonomien. Licitation forventes afklaret i april 2010. 

Aflevering af projektet forventes til oktober 2010. 
 Der foretages termisk fotografering af gavle. Der er plads i driftsbudgettet til efterisolering 

af gavle med efterfølgende termisk fotografi. Der er afsat omkring 100.000 kr. til dette 
projekt. Man overvejer evt. indblæsning af fyld under køkken og gavle. 

 Moderniseringspuljen er sat på stand by på grund af manglende tilmelding fra beboere.   

 
Referat af Afdelingsmøde i Baunevangen,  

Hvidovre Boligselskab 
Afholdt tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19 på Holmegårdsskolen 



 Antenneudvalg er nedsat under ledelse af Flemming Bøgebjerg Hansen. 
 Afdelingen har 60 års jubilæum – skal dette fejres? I givet fald kræver det engagement fra 

beboerne. Afdelingsbestyrelsen kan ikke påtage sig denne opgave alene. Der er afsat 
midler til fejring i budgettet. 

 Kloakfotografering er foretaget. Det var ikke så slemt som antaget, men der vil være 
vedligehold påkrævet i de kommende år.  

 Beboerhus har fået nyt service og er blevet malet.  
 Beplantningen ved børnehaven er en tilbagevendende sag. Hæk plantes til foråret 2010, 

om alt går vel. 
 Kontaktfladen til medarbejderne roses. Funktionærer påtager sig ekstraopgaver og sparer 

derved afdelingen for penge. Vinteropgaverne er håndteret med efterfølgende ros til 
personalet. 

 Affaldshåndtering: Hvidovre Kommune bakkede op om projektet. En nedgravet silo, hvor 
1 meter er synlig over jordhøjde.  Vi afventer status på forsøget andetsteds i kommunen. 

 Personalelokalerne er ikke tidssvarende. Matas er ikke en mulighed. Nabolejligheden i 
samme opgang som ejendomskontoret ansøges inddraget hos kommunen. 

 Vandmålerinstallation forventes afsluttet indenfor de nærmeste uger. Der har været en del 
vanskeligheder undervejs i projektet. Placeringen af målerne er ikke optimal, men der er 
umiddelbart ingen anden løsning til rådighed. Det forventes, at der årligt skal udskiftes 
cirka 20 målere med baggrund i bebyggelsens alder og rørsystem. Vurdering af målernes 
tilstand foretages løbende. 

 Varmemålere ser ud til at fungere hensigtsmæssigt. Kvartalsaflæsning varetages af 
ejendomsfunktionærer.  

 Bestyrelsen har nedsat et energiudvalg. I 2009 har man opnået et godt samarbejde med 
KAB’s energiudvalg.  

 Budgettet har haft indbygget tilskud til isokern (hul for lille i skorsten), hvor beboeren 
ønskede brændeovn. Der var dog få ansøgere, og pengene indgår i stedet i driften.  

 En ny generation af beboere opfordres til at indgå i bestyrelsen og i det hele taget tage del i 
et socialt boligselskab. Skal der etableres forskellige udvalg? 

 Der afholdes et miniseminar i beboerhuset omkring de forskellige tiltag. 
 
Formandens beretning blev taget til efterretning med bifald.  
 
 
Ad 4)  Godkendelse af driftsbudget for det kommende år og seneste års regnskab til 

orientering 
 
Driftsbudgettet: Christen Mors, forretningsfører i KAB, gennemgik driftsbudgettet for 
perioden 1/7-2010 – 31/6-2011. Budgettet forudsætter en huslejestigning på 3,41 %, 
svarende til 19,58 kr./m2. 
 
Huslejestigningen nødvendiggøres af stigninger i udgifter til ejendomsskatter, renholdelse, 
renovation, forsikringer, energiforbrug, bidrag til Hvidovre Boligselskab, jubilæum, 
afskrivning på underskud, planlagt og periodisk vedligeholdelse, renter og andet. 
Omvendt er der besparelser på ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder, istandsættelse 
ved fraflytning, uforudsete udgiftsstigninger, pligtmæssigt bidrag til byggefonden, kloakbidrag 
og vejafgift, ligesom indtægter fra leje og boligafgift er steget. 
 



En beboer spurgte ind til, om vedtagelsen af budgettet ville afskære beboerne fra at gøre 
indsigelse overfor afregningen af vandforbrug. Beboeren påpegede, at afregningen for 
vandforbrug var fejlagtig efter opsætning af individuelle vandmålere; husstandene havde kun 
fået reduceret huslejebetalingen med 220 kr. i stedet for 418 kr. i forbindelse med opsætning 
af vandmålere.   
Dirigenten påpegede, at der var tale om en fejl i det forgangne budgetår, og at budgettet til 
afstemning ikke indeholdt samme fejl.  
Christen Mors gav beboeren ret i, at regnskabets poster således var blandet sammen, men 
påpegede samtidig, at de resterende 198 kr. er blevet i afdelingen og har modvirket en 
huslejeforhøjelse på samme beløb. Beboeren fastholdt, at sammenblandingen af de forskellige 
poster er uheldig. Christen Mors vil rette henvendelse til KAB og arbejde for, at fejlen bliver 
rettet.  
Flemming Bøgebjerg Hansen, driftschef i KAB, påpegede, at fejlen har betydet, at 
huslejestigningen kun blev på 3,53 % i stedet for de 8,86 %, som den ellers ville have været 
på. Han forklarede desuden, at KAB har accepteret fremgangsmåden, men at vandforbruget 
for øvrigt er helt ude af budgettet for det kommende år.  
 
En beboer undrede sig over, at skorstene stadig var en post på vedligeholdelsesplanen.   
Flemming Bøgebjerg Hansen forklarede, at der alene var tale om afsatte midler til opretning 
og vedligeholdelse af skorstenene.  
Herefter gennemgik han vedligeholdelsesplanen: 
Posten ”planlagt og periodisk vedligeholdelse” dækker over følgende arbejder:  
isolering af hulmur i gavle, trapper (indgangspartier), kældertrapper, trin og ramper, 
reparation og vedligehold af skorstene, renovering af hoveddøre og kælderdøre, belægninger 
og grønne områder, opretning af overflader ved fraflytning, kloakledninger, delvis udskiftning 
af faldstammer, sanitet og armaturer i boligerne, varmeinstallationer, el-installationer og 
legepladser. Hertil kommer maskiner og værktøj. En væsentlig del af udgifterne til 
vedligeholdelsen dækkes af henlæggelserne.  
 
Herefter blev budgettet sendt til afstemning og vedtaget med overvejende flertal.  
 
Regnskabet: Christen Mors gennemgik regnskabet i hovedtræk. Afdelingen har haft et 
underskud på ca. 850.000 kr., som er opstået på baggrund af arealberegningen vedrørende 
ældreboligerne. Der er ansøgt hos Hvidovre Kommune om, at beløbet kan afvikles over en 10-
årig periode.  
Der var nogle tvivlsspørgsmål angående arealberegningen, som blev besvaret af Mogens 
Bentzen, formand for Hvidovre Boligselskab. Det fejlberegnede areal i forbindelse med 
etableringen af ældreboliger tilbageføres til afdelingen, som til gengæld skal tilbageføre det 
beløb, som afdelingen fejlagtigt har modtaget. 
 
Regnskabet var en orientering og skulle derfor ikke til afstemning.    
 
Flere beboere beklagede, at det viste billedmateriale og grafiske fremstillinger, som lå til 
grund for præsentationen af både budget og regnskab, ikke var tilstrækkeligt synlige fra salen.   
 
 
Ad 5)  Behandling af indkomne forslag 
 



De fremmødte beboere repræsenterede 65 lejemål med en samlet stemmevægt på 130 
stemmer. 
 
Forslag nr. 1: Opsætning af trafikspejl ”på skraldehuset ved græsplænen ved indkørslen til 
nr. 34A” 
 
Carsten Groth-Rasmussen fra afdelingsbestyrelsen forklarede, at bestyrelsen løbende 
besigtiger afdelingen og foranlediger klipning af hække og andre forebyggende 
foranstaltninger. Bestyrelsen medgav, at trafiksikkerheden ud for nr. 34A er dårlig og 
tilsluttede sig forslaget. Bestyrelsen anslog udgifterne til etablering af trafikspejl til at være 
nogle få tusind kroner. 
Forslaget blev herefter sendt til afstemning og vedtaget med et overvejende flertal. 
 
Forslag nr. 2: At ”defekte toiletsæder” tilføjes til husordenens side 4, således at defekte 
toiletsæder fremover skal udskiftes af ejendommen og på ejendommens regning 
 
Forslagsstilleren begrundede forslaget med, at der er stort besvær forbundet med at udskifte 
sæderne, især for afdelingens ældre beboere. 
Flemming Bøgebjerg Hansen fra KAB  lagde beslutningen ud til beboerne. Han påpegede 
endvidere, at det formentlig ville være billigere at lade driftspersonalet varetage opgaven 
frem for at tilkalde en VVS-mand. 
En beboer anførte, at det tilsyneladende var en vedtægtsændring, der var foreslået og nævnte,  
at de defekte toiletsæder kunne omfattes af vedligeholdelsesplanen.  
Forslaget blev herefter sendt til afstemning, men blev nedstemt (28 stemmer for, 76 stemmer 
imod).  
 
Forslag nr. 3: Ønske om, at afdelingsmødet behandlede antenne- og TV-forhold: 

- at der blev redegjort for de voldsomme prisstigninger på Com-X’s fjernsynspakker,  
- at andre mulige udbydere af fjernsynspakker blev gransket 
- at der blev redegjort for det antennebidrag, som betales over huslejen 

 
Flemming Bøgebjerg Hansen medgav, at prisstigningerne på Com-X’s pakker er markante.  
Stigningerne hænger sammen med ændrede vilkår for Puls, Kanal 4 og Viasat. Hvidovre 
Boligselskab er i det næste års tid fortsat bundet af en kontrakt med Com-X. IT-udvalget 
overvåger løbende markedet, og hvis der er mulighed for besparelser, vil dette blive sat i 
værk. 
IT-udvalget er nedsat af Organisationsbestyrelsen, og Baunevangen har mulighed for at 
udpege 3 medlemmer til udvalget. Pt. er Bjørn Nielsen eneste repræsentant, og han fortsætter 
arbejdet i udvalget. Dirigenten opfordrede beboerne til at træde ind i IT-udvalget, men ingen 
tilbød sig til arbejdet.  
Antennebidraget, som pt. ligger på 115 kr./mdr., vil stige til 117 kr. efter en bidragsfri periode 
i det seneste halve år. Dette beløb går primært til betaling for etablering af netværket.  
 
Forslag nr. 4: ”Forslag om at holde hund/kat” 
 
Forslaget blev, på dirigentens foranledning, slået sammen med forslagene 6 og 7, således at 
det samlede forslag var, at det bliver tilladt at holde 1 hund eller kat. 
Forslaget afstedkom en livlig debat. 



Fortalerne for husdyrhold argumenterede blandt andet med, at dyr forebygger ensomhed, at 
katte måske kan holde muse- og rottebestanden i området nede, at området i forvejen bliver 
brugt til hundeluftning, og at mange har et udtalt ønske om at holde hund eller kat. 
Forslagets modstandere argumenterede blandt andet med mulige støjgener, at dyrene måske 
bliver sluppet løs i haven, at nogle vil undlade at samle hundenes efterladenskaber op, og at 
det kan være svært at tackle gener ved husdyr og samtidig bevare et godt naboskab.  
Både fortalere og modstandere henholdt sig dels til andre afdelingers erfaringer, og dels til 
afdelingens egne erfaringer med husdyrhold. 
Det blev foreslået, at forslaget om husdyrhold blev sendt til urafstemning. Urafstemning blev 
dog forkastet, da forslaget om urafstemning kun opnåede 40 stemmer.  
Flere beboere efterspurgte konkrete regler, kommende tilføjelser til husordenen samt 
konsekvenser ved eventuel overtrædelse af husordenen. Dirigenten påpegede, at der skulle 
stemmes om husdyrhold, og at denne afstemning gik forud for en eventuel ændring af 
husordenen. 
Herefter blev forslaget sendt til afstemning. 54 stemte for forslaget, mens 75 stemte imod. 
Forslaget blev således ikke vedtaget.   
 
Forslag nr. 5A: At der i forbindelse med byggeprojektet blev ”undersøgt mulighederne for 
alternative billigere løsninger på at få udskiftet vinduer i kviste samt kældervinduerne” 
 
Forslagsstilleren undrede sig over, at der tilsyneladende kan indhentes billigere tilbud på 
vinduesudskiftning fra andre håndværkere, og at vinduer, som måske kunne nøjes med at 
blive vedligeholdt, alle skiftes ud i det eksisterende byggeprojekt. 
Niels Wagner fra afdelingsbestyrelsen påpegede, at projektet er vedtaget og er i gang, og at 
fristen for indsigelser og ændringsforslag dermed for længst er overskredet. De forskellige 
priser kan formentlig forklares med forskelle i vinduestype og –kvalitet, og 
sammenligningsgrundlaget risikerer således at være uensartet. Han pointerede desuden, at 
det kun er kældervinduerne på køkkensiden, der skal udskiftes, samt vinduerne i kvistene. 
Bestyrelsen påpegede endvidere, at der er en række krav til type og kvalitet, som skal 
overholdes, og at både marked og leverandører granskes nøje med henblik på at finde den 
bedste og billigste løsning. 
 
Forslag nr. 5B: At reducere varmeregningen ved at regulere ”fordelingsnøglen, så det reelle 
varmeforbrug hver enkelt har vægter højere og at areal (spild) vægter mindre” 
 
Forslagsstilleren påpegede, at incitamentet til at spare på varmen er mindre, når de fælles 
varmeudgifter udgør størstedelen af varmeregningen. Carsten Groth-Rasmussen tilsluttede 
sig forslagsstillerens synspunkter. Han forklarede desuden, at problemstillingen er opstået på 
baggrund af et lidt kludret regnskab, hvor fordelingsnøglen endte på 43/57 (altså at 43 %  af 
udgifterne blev fordelt på baggrund af måleraflæsninger, mens 57 % af udgifterne udgjordes 
af fællesudgifter til varme). Der er allerede ved at blive rettet op på dette, og det forventes, at 
fordelingsnøglen fremover vil være 65/35. Forslagsstilleren udtrykte ønske om, at den 
individuelle del vejede endnu tungere. Carsten Groth-Rasmussen påpegede dog, at dette 
formentlig ikke er muligt, da både faste afgifter og varmetab skal fordeles mellem beboerne.  
 
Forslag nr. 6: At det tillades at holde kat 
Se under ”forslag nr. 4”. 
 
Forslag nr. 7: ”Forslag om hundehold i Baunevangen” 



Se under ”forslag nr. 4”. 
 
Forslag nr. 8: ”At Hvidovre Boligselskab`s ejendomskontor går over til at bruge Com-X i 
stedet for nuværende TDC” 
 
Forslagsstilleren vurderede, at COMX kunne være en billigere løsning end TDC. Flemming 
Bøgebjerg Hansen forklarede, at Hvidovre Boligselskab har en særlig aftale og dermed 
opererer med nogle andre prissatser. Han påpegede desuden, at IT-udvalget følger 
udviklingen på markedet, og at Hvidovre Boligselskab vil reagere, hvis der opstår mulighed 
for besparelser.   
 
 
Ad 6) Valg af formand 
 
Den hidtidige formand for afdelingsbestyrelsen, Niels Wagner, ønskede at udtræde af 
bestyrelsen. Der var ingen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ønskede at modtage valg 
til formand.  
Afdelingen valgte derfor at lade bestyrelsen selv konstituere sig på et kommende møde.  
 
 
Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Rita Madsen og Anja Nielsen har begge siddet i bestyrelsen i 1 år, og de er derfor ikke på valg.  
Carsten Groth-Rasmussen og Preben Møller Rasmussen har siddet i bestyrelsen i 2 år og var 
følgelig på valg. Carsten Groth-Rasmussen genopstillede, mens Preben Møller Rasmussen ikke 
modtog valg.  
John Rohde og Henrik Svendsen stillede op og blev valgt ind i bestyrelsen.  
 
 
Ad 8) Valg af suppleanter 
 
Afdelingen skulle vælge 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen.  
Birgit Bilstrup stillede op som suppleant og blev valgt. 
Der var ingen øvrige beboere, der ønskede at stille op som suppleant, og posten er således 
vakant. 
 
Herefter består afdelingsbestyrelsen af: 

Rita Madsen (bestyrelsesmedlem) 
Anja Nielsen (bestyrelsesmedlem) 
Carsten Groth-Rasmussen (bestyrelsesmedlem) 

 John Rohde (bestyrelsesmedlem) 
Henrik Svendsen (bestyrelsesmedlem) 
Birgit Bilstrup (suppleant) 
 
 

Ad 9) Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer) 
 
Punktet udgik. 
 



 
Ad 10) Eventuelt 
 
I forlængelse af en artikel i Beboerbladet spurgte en beboer ind til regler for genopretning af 
haverne ved fraflytning; skal man for eksempel fjerne udhuse og terrasseudhæng ved 
fraflytning? Flemming Bøgebjerg Hansen forklarede, at de ændringer, som er lovlige og 
godkendte ikke skal fjernes. 
 
Formanden supplerede sin tidligere aflagte beretning med at takke Steen Garset for arbejdet 
med at bestyre og vedligeholde afdelingens hjemmeside. 
 
En beboer undrede sig over, at varmespildet fra fjernvarmerørene er så markant. For 
eksempel er rørføringen synlig ved snedække. Carsten Groth-Rasmussen fra bestyrelsen 
forklarede, at udgifterne til isolering af rørene ville være større end den forventede 
besparelse ved reduktion af varmetab. 
 
Afslutningsvist takkede flere beboere den afgående formand, Niels Wagner, for hans store og 
gode engagement – og udtrykte desuden et ønske om, at flere beboere ville engagere sig i 
arbejdet i afdelingen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/3-2010  Sign.  Birgit Bilstrup       10/3-10 Sign.   Niels Wagner  

----------------------------------------------------                         ---------------------------------------------------- 
dato          dato 
Birgit Bilstrup, dirigent       Niels Wagner, formand 
 


