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Til stede: 

128 stemmer (64 lejemål) 
Dirigent: Søren Holm  
Referent: Laura von der Maase 

 

1. VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT 

Velkomst v. René Løfqvist, formand for afdelingsbestyrelsen 

Valg af dirigent: Ejendomsleder, Søren Holm er valgt 

 

2. VALG AF REFERENT OG STEMMEUDVALG 

Valg af referent: Laura von der Maase, ansat, er valgt 

Stemmeudvalg: 
Dirigent, Søren Holm 
Helle, Hedemarksvænge 
Anne, Nyvej 
Irene, Hedemarksvej 
Natascha, Nyvej 

 

3. AFLÆGGELSE AF BERETNING 

Beretning fra afdelingsbestyrelsens formand, René Løfqvist 

Beretningen er stemt for. 

Formandens fulde beretning kan findes på www.hedemarken.dk 

 

4. ORIENTERING REGNSKAB 2020 
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Resultatet for 2020 udviser et underskud på 23.830 kr. Dette underskud  
skyldes hovedsageligt et stort underskud fra 2019, samt større udgifter til  
vand og renovation. Afdelingen har som modsvar sparret på lønninger, 
udgifter til selskabslokaler og lignende.  

Ejendomslederens fulde orientering kan findes på www.hedemarken.dk 
 

5. GODKENDELSE AF DRIFTSBUDGET 2022 

Udvalgte punkter: 

Offentlige og andre faste udgifter (Bestemt udefra, dvs. ingen indflydelse) 

• Ejendomsskatterne stiger 
• Renovationsafgifterne er sat op 
• Administrationsbidraget er stedet med 1% 

 

Variable udgifter (Bestemmes af afdelingsmødet) 

Der forventes  

• lavere udgifter til lønning af driftspersonale 
• højere telefonomkostninger m.v. 
• færre udgifter til nyanskaffelser i møde og selskabslokaler 
• afsættelse af flere midler til diverse foreninger i afdelingen 
 
Henlæggelser 
• Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 
 
Andre ordinære indtægter 
• Højere renteindtægter end tidligere 
 

Ejendomslederens fulde gennemgang af 2022 driftsbudgettet kan findes på www.hedemarken.dk 

 
Afstemningen for godkendelse af budgettet for 2022 
 
Budgettet er godkendt med 1 stemme imod 
 
 

http://www.hedemarken.dk/


 

Side 3 af 9 

Afdelingsmøde 
Boligselskabet AKB 

Albertslund Hedemarken 

Hedemarksvej 12 
2620 Albertslund 

Tirsdag d. 14.9.2021 kl. 18 

 
Spørgsmål til budgettet: 
 
Spørgsmål: Budgettet til fællesvaskerierne bliver sat ned. Hvordan kommer 
det til at fungere, når vaskerierne har kraftigt brug for vedligehold? Svar: 
Der er afsat penge til nye vaskemaskiner. Dette sker i 2022. I mellemtiden er der planlagt 
reparationer. Driften er opmærksom på behovet for fornyelse og reparationer. 
 
Spørgsmål: Kan det blive oplyst på forsiden af hjemmesiden, hvilke huslejestigninger der kommer 
for hvilke typer af lejligheder, så det bliver nemmere at gennemskue? Svar: Det skal bestyrelsen 
arbejde videre med. 
 
Spørgsmål: Hvorfor er konto 119 ikke med på det udspecificerede budget? Svar: Det er fordi det 
ikke er en del af skabelonen, så det er ikke med overlæg at det er udeladt. Konto 119 dækker over 
bestyrelsen, det boligsociale og eksterne poster, fx juridisk bistand. 
 
Spørgsmål: Vedr. det udvidede budget, på side 5, står der diverse udgifter på 50.000. Hvor 
kommer det fra? Svar: Det er korrektioner. 
 
Spørgsmål: Vedr. konto 130. Hvad dækker den? Svar: Konto 130 dækker blandt andet tab ved 
fraflytning, og disse penge er man lovforpligtigede til at lægge til side i budgettet.  
 
Spørgsmål: Under konto 116, der står noget om højvandslukkere. Hvad er det? Svar: Det er en 
ventil der lukker, så man undgår tilbageløb af forurenet vand, f.eks. i forbindelse med voldsomme 
regnskyl 
 
Spørgsmål: 116.130 papirkurve? Hvad betyder det, det er en stor afgift.  Svar: Det er de små 
udendørs skraldespande. 
 
Spørgsmål: 116.122. Vinduer i etagehusene? Svar: Det hører faktisk til helhedsplanen, jeres 
langtidsbudget. 
 
Spørgsmål: 116.410. Der står ”Ejendomskontor”. Det budgetterede beløb kan ikke findes i 
regnskabet? Svar: Det er fordi vi kommer til at bygge om i Ejendomskontorets bygning. Hele 
kælderetagen (personalerum, toiletfaciliteter osv.) 
 
Spørgsmål: 116.510 toiletter i lejemålet i det lokale som nu er lejet ud til tatovøren. Svar: Det er 
en post der tidligere har været for renovation af toiletterne i afdelingsbestyrelsens lokaler, og 
renovationen af toiletterne i tatovørens lokaler er identisk med denne. 
 
Spørgsmål: 116.580. Man har vist længe at det nye skraldesystem skal implementeres. Kunne man 
ikke have disponeret med det løbende, så det ikke bliver en stor udgift på én gang? Svar: 
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Renovationsafdelingen i kommunen har givet os et påbud om at udføre 
arbejdet, men der er imidlertid ikke givet byggetilladelse fra kommunens 
side. Vi har derfor været nødt til at indrette os efter kommunens krav og 
behov ifht. dette. 
 
Spørgsmål vedrørende henlæggelser: Når der står ”saldo ultimo” – betyder det saldo d. 31.12. et 
givent år? Hvis ”saldo primo” så er d. 1.1. året efter (altså dagen efter). Hvorfor er de ikke end? 
Svar: Der er forskel på regnskabet (det brugte) og budgettet (det planlagte) 
 
Spørgsmål: Afdelingsbestyrelsen har en post ”diverse” på 400.000 hvad er det?  Det er en stor 
post? Svar: Det er faktisk det, som de frivillige poster kommer til at bruge i 2022.  Det er altså ikke 
Afdelingsbestyrelsen der kommer til at bruge dem, det er aktiviteterne. 

 

6. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 

Forslagene i deres fulde længde kan findes på www.hedemarken.dk 
 

Forslag 1: Vedr. internetforbindelsen ved Stiig Schønveller 

”Nedsætter af henlæggelser og vedligehold til internet og opgraderer ALLES  
forbindelse til 1GB” 
 

Kommentar fra bestyrelsen: Et flertal i bestyrelsen synes ikke, det er ansvarligt at bruge af 
henlæggelserne, da vi ikke ved om der kommer reparationer eller andre uforudsete poster, som er 
det, henlæggelserne skal dække. 

AFSTEMNING: FORSLAGET FRAFALDER 

FOR: 42 

IMOD: 66 

HVERKEN FOR ELLER IMOD: 2 

 

Forslag 2: Vedr. revidering af udlejningsreglerne for carportene v. Anette Jensen 

1. Der kun kan lejes én carport pr. husstand 
 

2. Der udsendes et brev årligt, hvor lejer, inden for angivet tidsfrist skal  
bekræfte at de fortsat ønsker lejemålet. 
 

http://www.hedemarken.dk/
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3. I ovennævnte brev skal det samtidig bekræfte, at lejer stadig har 
et  
indregistreret køretøj i deres navn. 
 

4. Beboerne i umiddelbar nærhed af / med naturlig tilknytning til  
parkeringsområderne har fortrinsret (Vænget i vænget, 
Hedemarken  
i Hedemarken (læs: Nyvej/Hedemarksvej) 
 

Kommentar fra bestyrelsen: AB støtter op om punkt 1 og 2. Punkt tre foreslår AB at 
tilføje ”brugsret” af køretøj. Punkt 4 er AB ikke enig i, da alle parkeringspladser  
og carporte i Hedemarken er for Hedemarkens beboere, uanset om man bor på  
Hedemarksvej, Nyvej eller Hedemarksvænge. 

Forslag fra mødedeltager: Disse ændringer tilføjes til de eksisterende regler. 

AFSTEMNING: DET INDKOMNE FORSLAG, SAMMEN MED ÆNDRINGSFORSLAG OG DE EKSISTERENDE REGLER 

GENNEMARBEJDES AF AFDELINGSBESTYRELSEN, SOM TIL NÆSTE AFDELINGSMØDE (forår 2022) FREMLÆGGER 

GENNEMARBEJDEDE ORDENSREGLER, HVOR ÆNDRINGERNE INDGÅR. 

FORSLAGET ER VEDTAGET VED FLERTAL 

 

Forslag 3: Vedr. videoovervågning i Hedemarksvænge v. Anette Jensen 

Et forslag om at der bliver opsat videoovervågning i Hedemarksvænge  
pga. hærværk og tyveri. 

Kommentar fra afdelingsbestyrelsen: Ændringsforslag: Afdelingsbestyrelsen bliver pålagt at 
undersøge mulighederne for konsekvenserne for overvågning, både tilladelser og omkostninger, 
således at en evt. opsættelse af overvågningskameraer er både lovlig og kan betales af afdelingens 
midler. 

Kommentar fra ejendomsleder: Reglerne siger at alle kameraer skal registreres og politiet skal 
have adgang til optagelserne. Dertil skal man sløre hoveddøre og lignende. 
Politiet i Albertslund er bekendt med at der pt. er store problemer med tyveri af cykler, 
barnevogne, el-scootere og lignende, og Hedemarken er faktisk et af de mindre ramte områder i 
Albertslund. 

AFSTEMNING: DET INDKOMNE FORSLAG GENNEMARBEJDES AF AFDELINGSBESTYRELSEN, SOM TIL NÆSTE 

AFDELINGSMØDE (forår 2022) FREMLÆGGER DET GENNEMARBEJDEDE FORSLAG  

FORSLAGET ER VEDTAGET VED FLERTAL 
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Forslag 4: Vedr. en udvidelse af hegnet ved kunstgræs-fodboldbanen så 
boldene ikke ryger ud af banen v. Mazlüm Kalkan 

Kommentar af afdelingsbestyrelsen: AB tilslutter sig forslaget, men der 
mangler konsekvensberegning – dvs. pris. AB foreslår at AB gennemarbejder 
forslaget og kommer med et nyt forslag inkl. priser osv. til næste 
afdelingsmøde (forår 2022). 

Ændringsforslag: Det indkomne forslag gennemarbejdes af afdelingsbestyrelsen, 
som til næste afdelingsmøde (forår 2022) fremlægger det gennemarbejdede forslag  

AFSTEMNING: ÆNDRINGSFORSLAGET VEDTAGES. 

 

Forslag 5: Vedr. Ny vinduespudser til Hedemarksvænge v. Kirsten Bregendahl 

1.  Der forhandles med nyt firma om vinduespudsning i Hedemarksvænge 

2. Der SKAL pudses vinduer HVER måned 

3. Der SKAL pudses vinduer en fast uge i hver måned (eks. 1. uge i mdr.) 

4. Der SKAL fortsat lægges en seddel i postkassen, når vinduerne er blevet pudset 
 

Kommentar fra ejendomsleder: Forslagsgiver har fået svar fra driften vedrørende disse indsigelser, 
da driften mener, at forslagets indhold allerede ER gældende. 

Kommentar fra afdelingsbestyrelsen: Afdelingsbestyrelsen mener godt at jobbet kan sættes i 
udbud, så længe det ikke bliver dyrere end det nuværende tilbud. 

AFSTEMNING: DRIFTEN INDHENTER TILBUD FRA ANDRE UDBYDERE AF VINDUESPUDSNING, PÅ AT DER SKAL PUDSES 

VINDUER ÉN GANG OM MÅNEDEN PÅ 1. SAL I HEDEMARKSVÆNGE. 

FORSLAGET ER FRAFALDET 

FOR: 4 

IMOD: FLERTAL 

HVERKEN FRA ELLER IMOD: 6 

 

7. VALG AF FORMAND 

Kandidater:  

René Løfqvist  
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”Jeg har været jeres formand i 16-17 år, siddet i AB i 27 år. Der er nok nogle 
der mener at jeg er ved at være for gammel i AB. Da jeg startede, havde vi 
ikke ret mange penge i henlæggelser. Derfor gik jeg i samarbejde med den 
daværende AB og administrationen i gang med at spare op, så vi den dag i 
dag er i stand til en kæmpe renovation, helhedsplan, men minimum af 
huslejestigninger. 
Jeg har selvfølgeligt mine holdninger, men en formands fornemste opgave er at høre og se alle 
holdninger, og komme med kompromiser, så alle kan se sig selv i de løsninger vi kommer frem til. 
En AB repræsenterer jo alle der bor her, og derfor skal vi som bestyrelse kunne rumme alle, og 
derfor må vi også gå på kompromis nu og da. Mht. regler og gennemsigtighed, så er det et work-
in-progress, som vi er i gang med i forvejen. Dertil kan alle beboere altid kontakte mig, hvis man  
har spørgsmål. Man kan også komme og besøge mig, hvis man vil have en snak.  
Det er jeg åben overfor, og det vil jeg gerne fortsætte med i den kommende periode,  
og derfor vil jeg gerne stille op igen. Hedemarken er et rart sted, og alle der bor  
her er nogle rare mennesker. Det er vigtigt at have det rart sammen.” 

 

Stig Larsen  
”Jeg vil da ikke sige nej til opfordringen. Det første jeg fik af vide da jeg flyttede ind i Hedemarken, 
var at dem i bestyrelsen, var de samme gamle tosser der havde siddet der længe. Jeg vil ikke 
afsløre hvem der sagde det. Så det vil jeg da gerne prøve, for at få tingene til at foregå på en 
anden måde end det foregår nu. Jeg er formand for bestyrelsen på … Så jeg kender til branchen og 
jeg synes at Hedemarken er et godt sted, og det kan blive så meget bedre, fordi der er så mange 
der gerne vil noget, og det vil jeg gerne hjælpe med.” 

 

Stiig Schønveller  

”Jeg tager også gerne udfordringen op. Der skal ikke være nogen tvivl om at jeg ikke synes at det 
har fungeret godt i afdelingsbestyrelsen – og derfor for Hedemarken. Jeg vil gerne have langt mere 
åbenhed om hvad AB går og foretager sig. Deriblandt at få streamet AB møderne; at få meget 
mere info ud på hjemmesiden – uden til beboerne. Hvis alle kender spillereglerne, bliver det meget 
nemmere at arbejde godt sammen. Det er nogle af de ting, som jeg ser som et stort potentiale for 
hvordan vi kan udvikle Hedemarken. Det gælder også aktiviteterne. Vi skal ikke have en dem-og-os 
bestyrelse. Vi skal være meget mere fælles, så vi ikke er fremmede overfor hinanden. Når man ikke 
er fremmede overfor hinanden, og det også nemmere at arbejde sammen.” 

 

Stemmefordeling: 103 stemmer er afgivet.  

René Løfqvist: 58 

Stiig Schønveller: 41 
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Stig Larsen: 4 
 
Resultat: René Løfqvist er genvalgt som formand for det næste 1,5 år. 

 

8. VALG AF AFDELINGSBESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER 

Kandidater: 

Mohamed Moumou 
Christine Madsen 
Øyvind B.F. Holm 

Stella Andersen 
Charlotte Rebecka Andersen 
Benny Schødts Holm 
Anne Rasmussen 
Stefan Kristianson 
Irene Kann 
Millie Jensen 
 

Resultat 

Bestyrelsesmedlem 
(1,5 år) 

Charlotte Rebecka Andersen 60 stemmer 

Bestyrelsesmedlem 
(1,5 år) 

Anne Rasmussen 55 stemmer 

Bestyrelsesmedlem 
(1,5 år) 

Mohamed Moumou 52 stemmer 

Bestyrelsesmedlem 
(1,5 år) 

Christine Madsen 49 stemmer 

Bestyrelsesmedlem 
(1,5 år) 

Irene Kann 37 stemmer 

Bestyrelsesmedlem 
(0,5 år) 

Millie Jensen 35 stemmer 

Suppleant Stella Andersen 34 stemmer 
Suppleant Stefan Christiansen 29 stemmer 
   

Kandidater der ikke blev valgt ind:  

Øyvind B.F. Holm (27 stemmer) 

Benny Schødts Holm (16 stemmer) 
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Det føres til referat at Øyvind B.F. Holm melder sig ud af samtlige udvalg. 

 

9. EVT. VALG AF REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER 

Det er vedtaget, at bestyrelsen udpeger repræsentantskabsmedlemmer. 

 

10. EVENTUELT 

• Hjemmesiden mangler mange informationer. 
Svar: Dette bliver prioritet fremover. 

 

 

 


