Afdelingsbestyrelsen
Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i
Boligselskabet Friheden
(Valg af ny afdelingsbestyrelse)
Onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.00
For afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden
I Medborgersalen, Hvidovrevej 280
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Kort orientering om regnskaber
4. Orientering om helhedsplanen for Friheden I
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Valg af formand (januar 2018 – marts 2020)
b. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (jan. 2018-mar. 2020)
c. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode (jan. 2018-mar. 2019)
7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
8. Eventuelt
Der var 116 lejemål tilstede, 8% af lejemålene og 135 personer
Fra Friheden I (det lave byggeri) deltog 109 lejemål
Fra Friheden VI (højhuset) deltog 6 lejemål og fra
Lille Friheden deltog 1 lejemål.
Fra Orbicon deltog: Projektleder Lars Peter Skøtt og byggeleder Nicolaj Hansen.
Fra KAB deltog: Kundechef Annette Birkov, projektleder Vibeke Gravlund og driftschef Gert
Wandahl Pedersen.
Fra Boligselskabet Friheden deltog; Formand for Boligselskabet og for Organisationsbestyrelsen
Marianne Salomonsen, serviceleder Ivan Stokic, driftslederassistent Kennet Petersen,
beboerkoordinatorerne Jens Peter Skaarup og Lovisa Elgeborn og Beth Hørsted, medlem af
organisationsbestyrelsen og referent.
1. Valg af dirigent
Formand for Boligselskabet Marianne Salomonsen bød velkommen til det ekstraordinære
afdelingsmøde, hvor der skal vælges ny afdelingsbestyrelse.
Ved sidste afdelingsmøde i november 2017 blev afdelingsbestyrelsens beretning nedstemt,
hvorefter hele bestyrelsen trak sig.
Til valg af dirigent forslog Marianne, John Olsen, Ballerup Ejendomsselskab.
John blev valgt.
John Olsen takkede for valget og konstaterede, at mødet var indkaldt lovligt. John var glad for
at være her og gik straks over til:
2. Valg af stemmetællere
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Følgende beboere blev valgt:
Marianne Thode
Inge Paldan
Majbrit Pedersen
Hanne Birk
Dirigenten og Annette Birkov ville også deltage i stemmetællingen.
3. Kort orientering om regnskaber
Driftsassistent Gert Wandahl Pedersen orienterede om at regnskaberne ikke blev gennemgået
ved sidste afdelingsmøde da mødet blev afbrudt.
Regnskaberne er efterfølgende godkendt af organisationsbestyrelsen og til sidst af
repræsentantskabet.
Så regnskaberne skal ikke godkendes i dag.
Der var ingen bemærkninger til orienteringen.
4. Orientering om helhedsplanen i Friheden I
V/ projektleder Lars Peter Skøtt og byggeleder Nicolaj Hansen
Det bliver en kort gennemgang af helhedsplanen uden at gå i detaljer og bagefter kan der
stilles spørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Status på projekt og tidsplan
Mangler i boliger
Byggeplads, oprydning og adgangsforhold
Ventilationsanlæg

1. Status på projekt og tidsplan:
I blok 9 blev arbejdet standset for ca. 1 år siden. Facadearbejdet er ved at være færdigt.
Tidsplanen har skabt problemer, den har ikke holdt for etape 1.
Entreprenørerne prøver at gøre det tåleligt for beboerne.
Tidsplanen for etaperne 2 + 3 + 4 kommer til at holde bedre.
Man er i gang i blok 4. Der tages 1 opgang ad gangen. Blok 17 forventes færdig
marts/april.
2. Mangler i boliger
På statusmøder har det vist sig, at slutkontrollen skal optimeres. Der skal foreligge en
mangelliste. Efter listen er returneret må der gå 14 dage, så skal manglerne være udbedret.
Der kommer også en 1. års gennemgang.
3. Byggeplads, oprydning og sikkerhed
Man arbejder konstant på, (det vil sige følgegruppen og KAB) at få sikkerheden så god
som muligt, både i forhold til håndværkerne og til beboerne. Det påpeges dagligt.
Man er klar over, at der ikke ryddes ordentligt op hver dag efter arbejdstid, ligesom man
prøver på, at der ryddes op foran opgangene, så adgangsforholdene for beboerne bliver de
bedst mulige.
Herefter var der spørgsmål fra beboerne og svar blev givet af kundechef Annette Birkov og
projektleder Vibeke Gravlund.
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Spørgsmål:
Britta Christensen:
Havde respekt for indsatsen der gøres for sikkerhed for beboerne, men efterlyste konsekvens
over for entreprenørerne!
Anni Jønsson: HV.E 60.
I blok 9 i kælderen er der kommet skimmelsvamp, varighed 3 måneder. For 1 måned siden
kom der en infoskrivelse om det, men det ændrer ikke på, at det lugter og kan give skade på
ens inventar. Hvor lang tid skal det vare?
Hanne Birk, HVV. 458:
Der er daglig larm og der arbejdes indtil kl. 20.30. Havde derefter slukket lyset
Kan det passe at der arbejdes så længe?
Katja, HVV. 526
Noget galt med ventilationen. Efterlyste at en tekniker kom og så på det.
Svar:
Angående sikkerhed på byggepladsen for håndværkere og beboere, har man været
opmærksom på det på både status- og blokmøder.
Derfor er der nu hyret en konsulent til at få sikkerheden op på et højere niveau.
Med den baggrund og med de resultater der vil komme, kan man gå videre med sagen til
Arbejdstilsynet. Det er proceduren og man kalder det ”det tredje øje”.
Blok 9 skimmel i kælder: Der har været vand i kælderen, det er kommet fra ingeniørgangen.
Det er anmeldt til entrepriseforsikringen. Der er kommet et tilbud om renovering af skaden
men man skal indhente to tilbud (et kontroltilbud) og det venter vi pt. på.
Kilden til skaden er stoppet, der er sat en prop i.
Angående larm på byggepladsen, er reglen, ”at der ikke må spilles musik” og arbejdslyset
skal være slukket før kl. 20.30, men man selvfølgelig ikke slukke lyset der hvor beboerne skal
kunne se.
4. Ventilationsanlæg
Der har være en spørgeskemaundersøgelse i etape 1 vedrørende ventilationsanlæggene.
Der har været foretaget en brugerundersøgelse i et antal boliger.
Tilbagemelding fra undersøgelserne er bl.a., at der er kold luft fra anlægget, støv omkring
indsugning mm.
På baggrund af tilbagemeldinger iværksættes en testperiode (12 boliger) for optimeringer i
1. halvår af 2018. Det skal foretages i en henholdsvis kold og i en varm periode.
Angående ventilation, er det en meget svær opgave. Der er lavet målinger og det er svært
at få det til at virke helt.
Der skal måske afholdes et særskilt møde om ventilation.
Spørgsmål:
Elsebeth Hass Olesen, HV.E. 10:
Det har været oplyst at stien mellem Hvidovrevej og Hvidovre Enghavevej ville blive
genåbnet men hvornår?
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Daniel Egholm, HVV. 508:
Det er lovet, at tung trafik først må ske efter kl. 8.00 daglig af hensyn til børn der skal i skole,
men der køres daglig med tung trafik før det tidspunkt.
Ønsker håndhævet princippet.
Jesper Dall, HV.E. 70.
Asfalt på fortov er brækket op, hvordan skal folk med rollator komme ud når der ikke ligger
brædder man kan gå på, enten med rollator og komme rundt i kørestol.
Ventilationen brummer og der er vandskade fra ventilationsanlægget. Ringede til vagten, men
skulle vente til efter weekenden for at anmelde det.
Karen Jensen, HV.E.26:
Kunne se, at baldakinen ved indgangspartiet var blevet grøn af fugt.
Ville gerne vide hvordan man løser det problem?
Finn Birk, HV.E. 98.
Det lille hul i baldakinen forårsager at der kommer grønne alger på baldakinen ved
indgangspartiet til opgangene.
Mangler: Hul i væg ved kælderdør, vinduer i kælder ikke fuget.
Hvidovre Avis har skrevet, ”at Københavnerrenderne skal fjernes”.
Preben Rasmussen, HVV. 498:
På facebook oplyses det, at nogle beboere har henvendt sig til ventilationsfirmaer, som har
oplyst, at der mangler varmeflader i ventilationerne.
Er der nogen der ved noget om det der er skrevet?
Der var ingen af de tilstedeværende beboere fra salen der meldte sig med et svar.
Svar:
Den nævnte sti er lukket midlertidig grundet byggeriet, men den genåbnes når blok 15 er
færdig.
Det vil blive indskærpet over for entreprenørerne at tung trafik kun må køre i Friheden I efter
kl. 8.00 på arbejdsdagene.
Fortovene skal repareres, men der skal lægges plader ud, så beboere med rollator kan komme
ud af deres opgang. Det vil blive meddelt til byggeledelsen.
Angående ventilation vil man bede en teknikker om at komme, det skal aftales.
Om alger på baldakin vil man bede ejendomskontoret om at tage aktion på det.
Der mangler ingen varmeflader i ventilationsanlæggene, de er udført som de skal være.
Spørgsmål:
Gitte Fammé, HVV. 512:
Havde fået en anden beboers altanbrøstning tilbage efter den var blevet malet. Det viste sig, at
den var beskidt på indersiden og at det ikke var den altanbrøstning, som lejeren havde
afleveret, for den var ren.
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Lis Wexøe, HVV. 462:
Der er tung kørsel og der står gule spærrer foran opgangsdøre så man ikke kan komme ud af
sin opgang.
I hendes lejlighed er der kondens, grundet isolering er fjernet på taget, og derefter blev der
ikke lagt vintermåtter på som erstatning. Der kom kondens og der er sorte pletter i loftet.
Edith Hansen, HV.E. 94:
Under postkassen er der en rist til kloakken. Hvis man taber sin nøgle der, ”er man på
spanden” og man kan ikke få fat i nøglen.
Preben Rasmussen, HVV. 498:
I forbindelse med renoveringen har man fundet ud af at der er skæve blokke og at vinduerne
ikke passer.
Hvilken betydning har det i forhold til overholdelse af budgettet?
Der kører en gravko med for høj fart!
Svar:
Der vil blive kigget på problemet angående postkasse ved rist ved HV.E. 94
Altanbrøstning, som kommer retur skal være ens egen. Der er ikke andet at gøre end at mærke
pladerne, så man ikke risikerer at få en grim plade retur.
Det meldes til entreprenøren, at en gravko skal overholde fartsbegrænsningerne.
Når der sker en spærring foran opgang skal der varsles korrekt.
Ved fjernelse af isolering på tag skal der lægges vintermåtter ud og i tilfælde af vandskade
skal der udtørres i lejligheden. Efterfølgende skal vandskader renoveres.
Skader på indbo skal meldes til ens egen forsikring idet den entrepriseforsikring som
boligselskabet har tegnet og ens egen forsikring taler sammen om skaderne.
Angående overskridelse af budgettet.
Der er kommet ekstraregninger og der er budgetoverskridninger, men der er midler til at
dække det, så det giver ingen yderligere huslejestigninger. Og vi har talt med
Landsbyggefonden om dette.
Spørgsmål:
Britta Christensen:
Hvis der, trods de gode hensigter bliver en huslejeforhøjelse ud over det aftalte, skal der
indkaldes til en informationsmøde!
Marianne Thode; Strand.18:
Mente at dagsordenen var forkert sammensat og at helhedsplanen skulle have været længere
nede i dagsordenen eller slet ikke have været med.
Bent, Strand. 6:
Hvor langt er man fra budgettet og hvem betaler?
Ødelagt indbo i kælder, hvem betaler?
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Ønskede en finansieringsplan og ikke at ens egen forsikring skal ind i det og at egen selvrisiko
ikke skal stige.
Hvor stor er den ”buffer” og hvor mange mio. kr. er der?
Finn Birk, HV.E. 98:
1140 badeværelsesgulve. Hvem betaler for dem?
Svar:
Der er i budgettet for helhedsplanen indarbejdet et beløb til uforudseelige omkostninger. Hvis
budgettet ikke kan holdes, hvad alt foreløbig tyder på at det kan, skal der afholdes et
ekstraordinært afdelingsmøde, hvor ændringerne skal fremlægges til afstemning.
Angående dagsordenen: Det er besluttet, at der i Boligselskabet Friheden afholdes fælles
afdelingsmøder. Dagsordenen er styret af lovgivningen og Friheden I fylder meget pt.
Andre gange kan det ske, at en anden afdeling fylder, ligesom Friheden VI har gjort en
overgang
De 1170 badeværelsesgulve er med i projektet og vil blive ordnet. I første omgang var der fejl
i antal gulve ift. udbuddet, men de er kommet ind i helhedsplanen igen efter aftale med
Landsbyggefonden.
5. Indkomne forslag
Forslag 1.
Stillet af Jesper Thomsen.
Det foreslås hermed at Husordenen for Frihedens Boligselskab laver følgende ændringer:
-Fjerne 18.2.1, da der er tale om usaglig og uprofessionelt udvalgte racer, baseret på
få/ingen hårde data og loven indeholder allerede de 13 såkaldte ”listehunde” derfor er der
ikke brug for at husordenen indskrænker beboernes frihed yderligere.
-Redigere 18.4, så der bliver brugt en korrekt og specifik betegnelse for diverse hunde,
herunder hunde der skal gå med mundkurv, nuværende beskrivelse er for vag. Det foreslås
at ”Kamp- og muskelhunde” ændres til ”bidende hunde”, da udtrykket ”muskelhund”
kommer an på en subjektiv vurdering og fordomme om diverse racer.
Afstemning viste overvældende flertal og 2 stemte imod.
Forslaget indarbejdes i Husordenen og er i overensstemmelse med loven.
Forslag 2.
Stillet af Jesper Thomsen
Præcisere § 29 angående motorcykler. Der bliver i § 29.1 nævnt, at motorcykler skal
parkeres på de anviste steder. I § 29.4 står der, ”Motorkøretøjer, indregistreret som
personbil (…). Dette er det eneste afsnit hvor motorcykler kunne være inkluderet, så det
foreslås at ændre teksten til ”Motorkøretøjer i kategori A og B (…)”
Karen Løvendahl havde en kommentar at, det pt. holder biler på p-pladsen hvor
motorcykler ellers kan holde.
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Ændringsforslag til §29.1: Motorkøretøjer, personbiler op til 3500 kg og
motorcykler, knallerter […].
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
Forslag 3. 1.
Stillet af Elsebeth Olesen
”Københavnerrender, som er lavet samt etablering af fremtidige københavnerrender i
resten af bebyggelsen fjernes.
Københavnerrender er til stor gene for gangbesværede folk med rollatorer samt
kørestolsbrugere da de er meget dybe.
Det fremgik heller ikke af helhedsplanen, som blev stemt igennem så muligheden
dengang for at sige nej til københavner render var ikke til stede.
Der er ingen beboere, som er blevet spurgt men risiko for faldulykker er stor og skaden
skal forhåbentlig ikke ske før man finder ud af at det ikke er hensigtsmæssigt. ”
Dirigenten mindede om, at Hvidovre kommune ikke ar påtaleret og at overfladen,
(asfaltbelægning) endnu ikke er etableret.
Svar:
Vibeke Gravlund oplyste, at Københavner render har eksisteret i mange år i København.
Beboerkoordinator Jens Peter Skaarup har efterprøvet hvordan en beboer med rollator
gik over renden. Der var i det tilfælde ikke fare for fald.
Elsebeth Olesen havde undersøgt sagen yderligere og havde en anden løsning med en
Københavner renderne langs muren og derefter to rækker fliser.
Daniel Egholm ytrede at Københavner renderne skal fjernes.
Syntes det var for lidt at kun en beboer havde afprøvet med rollator.
Vibeke Gravlund oplyste, at hvis man vil have det ændret bliver det meget dyrt og der skal
foregå en kloakomlægning.
Mange detaljer er der ikke stemt for af alle beboere, der er foretaget valg af
følgegruppen.
Lis Wexøe spurgte om en gårdmand skulle feje renderne hver dag?
Dirigenten spurgte om der skulle være en uforpligtende afstemning, om man skulle gå
videre med at ændre eller beholde Københavner renderne.
En afstemning viste, at der var flertal for at beholde Københavner renderne.
Forslag 3.2
Stillet af Elsebeth Olesen
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”De inderste fliser, som ligger helt op til kældervinduerne erstattes af beplantning eller en
rist.
Når det regner meget fx ved skybrud vil regnen slå op ad væggen uden mulighed for at
vandet kan løbe væk, som der tidligere var en mulighed for så det kunne trænge ned i
jorden.
Ved prøveblokken er der sat træværk for vinduet som også vil være meget udsat for råd.
Tidligere var der også træværk for vinduerne og det skal der fortsat være men der havde
vi så beplantningen, vandet så kunne trænge ned i jorden”.
Vibeke Gravlund:
Fliserne er lagt ind til soklen fordi det ikke giver fugt til væggen, den forbliver tør,
hvorimod beplantning op ad væggen giver fugt på væggen
Flisebelægningen er lagt som det skal være efter alle regler og forslag om ændring kan
ikke efterkommes.
Der var overvældende flertal for at beholde flisebelægning som udført.
3 stemte imod.
Forslag 4
Stillet af Jonas Kromann, afd. VI, højhuset
Ønskede mulighed for at have altankasser for at give facaderne på højhuset et mere
levende udtryk.
Jonas Kromann var ikke selv tilstede.
Det er tidligere besluttet at der ikke må være opsat altankasser i afd. VI.
Afstemning viste, at ingen fra afd. Friheden VI ønskede altankasser. Forslaget
forkastet.
Forslag 5
Stillet af Frihedens Hundeklub.
Forslaget indeholdt udvidelse af hundegården.
Forslaget blev trukket tilbage.
Der var overvældende flertal for tilbagetrækning af forslaget.
3 stemte imod
6. Valg
Dirigenten forklarede hvordan afstemningen skulle forgå.
Der blev afgivet 8 blanke stemmer, 8 ugyldige stemmer og 191 afgivne stemmer.
a. Valg af formand (januar 2018 – marts 2020)
Bo Henrik Andersen ville gerne stille sig til rådighed som formand for
afdelingsbestyrelsen.
Bo blev enstemmigt valgt med applaus.
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Bo takkede for valget og for opbakning. Nævnte flere tiltag som bestyrelsen skal i
gang med.
b. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode jan. 2018-mar. 2020.

c. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer for en 1 årig periode jan. 2017-mar.
2019.
7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Punktet udgik, da de tre sidst fra det ordinære valg, blev valgt som suppleanter
efter antal opnåede stemmer.
Navn

1

Bjørn S. Rasmussen

Antal
stemmer
177

Periode

2

Daniel Egholm

142

2 årig periode

3

Jan Christensen

133

2 årig periode

4

Rikke Støckel

120

2 årig periode

5

Rikke Dall Nielsen

109

2 årig periode

6

Nanna B. Karlsen

105

1 årig periode

7

Lis Wexøe Rasmussen

105

1 årig periode

8

Bettina Lind

99

1 årig periode

9

Randi Outzen

98

1 årig periode

10

Gitte Fammé

89

1 årig periode

11

Karen Løvendahl Jensen

85

Suppleant

12

Heidi Holmgaard Hansen

60

Suppleant

13

Jørnanker Døpke

37

Suppleant

2 årig periode

Mødet indvilgede i, at man undlod at stemme om punkterne 6c og punkt 7, således at
de på listen opstillede udgjorde den ny afdelingsbestyrelse og suppleanter.
De fem første beboere er valgt for en 2 årig periode
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De næste fem er valgt for en 1 årig periode
De sidste 3 er valgt som suppleanter.
8. Eventuelt
Finn Birkemose efterlyste tidspunkt for pudsning af vinduer.
Den nye formand for afdelingsbestyrelsen takkede for fremmødet og meddelte
samtidig, at der ville komme en travl tid for den nye afdelingsbestyrelse og at man
på det første bestyrelsesmøde måtte aflyse kontaktdagen for beboerne.
Håbede på forståelse fra beboernes side.
Mødet sluttede 22.15.

John Olsen

Beth Hørsted

Marianne Salomonsen

Dirigent

Referent
Medlem af
Org. Best.

Formand for Boligselskabet
Friheden og
Form. for Org. Best.
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