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AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB 
Ternevænget 1 
6360  Tinglev 
 
Tlf. 74 64 36 00 
Fax 74 64 36 32 
 
Cvr-nr 14 79 86 17 
Sydbank A/S 
Kto. 7910-1751331 
 
Kontortid: 
Mandag – fredag kl. 8 - 13 

Til beboere i afdeling 4 

Gravløkke, Engløkke, Bylderup Bov  

Rens Sønderåvej, Ravsted Skolegade 

Margretetoften, Ravsted 

 

 

 

                 5. marts 2010 

 

Referat fra ordinært afdelingsmøde mandag, den 4. Marts 2010 kl. 19.00 

 

Mødet er holdt i Bylderup Hallen. 

 

Deltagere: 

 

Der deltog 21 beboere. Herudover deltog fra organisationsbestyrelsen Birthe Hansen og fra 

administrationen Jens Chr. Raun, Jørgen Christiansen  

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer/dirigent. 

 

       Birthe Hansen er foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at mødet er lovligt indvarslet.  

 

2. Beretning for perioden siden sidste møde. 

 

Willy Damgaard fremlagde beretning for året og nævnte, at afd.19 er sammenlagt med afd. 4 fra 

1.januar 2010. Han bød også de nytilflyttede velkommen til afdelingen. 

 På Gravløkke er der skiftet vinduer i 8 lejligheder, på Margretetoften har der i løbet af året været  

problemer med udlejning af boliger. Engløkke har fået monteret nyt gasfyr, ellers har der været ro og  

orden. 

 

Beretningen er godkendt. 

 

 

3. Forelæggelse af regnskab 2009, samt godkendelse af budget for 2011.  

 

Jens Chr. Raun fremlagde regnskab 2009 for afdeling 4, resultatopgørelse og balance med 

forklaringer på afvigelser. 

 

Der har været en mindre rente indtægt end budgettet på kr. 14.083. 

   

Afdelingen har fået 3,4% i rente af den løbende mellemregning med hovedselskabet. 

 

Der har været et tab ved fraflytning på kr. 11.222  og en ekstraordinær indtægt på kr. 15.022 

som vedrører tilbagebetaling af ejendomsskat. 

 

Regnskab 2009  viser et underskud på kr. 18.153  som skal afvikles i de næste 3 budgetår. 
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Herefter fremlagde Jens Chr. budget 2011 for afdeling 4,  med forklaringer til de enkelte poster. 

Administrationsbidraget opkræves for 2011 som opdelt bidrag, med 15.000 som grundbeløb for 

afdelingen, samt pr. lejemålsenhed.kr.3.240.  

 

Henlæggelser er forøget med 2,5%, herunder er der sket henlæggelse til dækning af tab ved 

fraflytninger.  

Budgettet medfører samlet stigning af huslejeindtægter i afdeling på kr. 100.884, svarende til stigning 

på  4,42  %. 

 

Afklaring :  

Der var spørgsmål om omlægning af lån og dermed sænke huslejen. Jens Chr..Raun oplyste at det er 

staten som får glæde af omlægning af lån fordi det er dem som betaler renten. 

Der var også spørgsmål om renovation på Margrethetoften kunne gøres billiger, ved ændring af 

container størrelser. Sagen undersøges af administrationen. 

 

Regnskab og budget er godkendt. 

 

 

4. Indkomne forslag:  

      

4.1. Forslag til ordensreglement (hus- og havereglement) (bilag vedlagt) 

 

  Jens Chr. Raun oplyste, at der er lavet et nyt reglement fordi der ønskes en ensartet model for alle  

  afdelinger i Aabenraa Almene Boligselskabets afdelinger. 

  Dog kan alle afdelinger sætte deres præg på reglementet. 

 

 Afklaring: blev vedtaget  

 

4.2.  En gennemgang af gangstier på Gravløkke. Der ønskes en indhentning af tilbud på arbejdet, når 

vejret gør det muligt. 

Villy Damgaard redegjorde for forslaget. 

  

Afklaring: Forslaget blev vedtaget, men med ønske om min 2- 3 tilbud på arbejdet. ( pris 30-40.000) 

  

 

4.3. Forslag fra Olga Bladt Gravløkke 9A (bilag vedlagt) 

 

Olga Bladt fremlagde hendes forslag og der var en god debat omkring døre og hvordan reparationer  

bliver udført. 

 

Renovation blev drøftet og administrationen oplyste at afdelingen har fælles renovation nu. 

Jens Chr. Raun oplyste at boligselskabet har en sag ved beboerklagenævnet, hvor der er  en beboer 

som har indklaget selskabet med krav om mulighed for individuel afregning af renovation.. 

Selskabet mener det er ulovligt at opkræve renovation individuelt. 

 

Afklaring: Der blev vedtaget, at sende håndværker ud til Dora Jürgensen Gravløkke 1B. 
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5. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år:  

Efter tur fratræder Hans Jørgen Petersen, Margrethetoft 21 

 

Afklaring: Hans Jørgensen Skolegade 14E, Ravsted  blev foreslået og valgt. 

 

      Valg af 1 medlem til 1 år idet  Dennis Nielsen, Gravløkke 25A, Bylderup  er fralyttet afdelingen 

  

      Afklaring: Andreas Bonnichsen Rens Sønderåvej 5 C blev forslået og valgt.  

 

 Herefter består afdelingsbestyrelsen af følgende: 

 

Hans Jørgensen Skolegade 14E, Ravsted   valgt i 2010 

 Andreas Bonnichsen Rens Sønderåvej 5 C, valgt i 2010 ( for 1 år) 

 Willy Damgaard, Gravløkke 17A, Bylderup, valgt i 2009(valgt som formand)  

 

 

6. Valg af suppleanter 

Efter tur afgår Olga Bladt Gravløkke 9A og  

Helle Christensen, Margrethetoft 15. 

 

Afklaring:  Foreslået og valgt blev : 

 Helle Christensen, Margrethetoften 15, Ravsted. 

 Asmus Thielsen, Gravløkke 15B, Bylderup.  

                                

7. Eventuelt. 

 

Antenneproblemer blev drøftet herunder tilslutning til Energi Syd´s bredbånd.. 

 

 

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for fremmødet. 

 

 

Mødet hævet kl. 20.30  

 

Afdelingsmødet, den 4. Marts 2010.  

 

______________________________ 

Dirigent 

 

 

 

 
                     
       


