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”- så længe der bliver brugt
penge fra Landsbyggefonden til nybyggeri af blandt
andet ældre- og plejeboliger, er der tale om tyveri.
Det er vigtigt, at der er boliger nok, også til de ældre,
men det kan ikke være rigtigt, at det er de almennyttige lejere, der skal betale. I
stedet burde det være en
offentlig sag og finansieres
over skatterne”
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Ekstraordinært afdelingsmøde
d. 31. januar
… det var et af resultaterne af
afdelingsmødet d. 16 . november. Forsamlingen godkendte,
at der foretages en skriftlig
afstemning ( en slags urafstemning) om, hvilke TVkanaler vi fremover skal kunne se på vores anlæg for så at
mødes den sidste dag i januar
og træffe den endelige beslutning.
Materiale til valg af kanaler
blev udsendt i december,
hvorefter IT- gruppen har behandlet de indkomne svarskemaer og fundet ud af, hvordan
vi beboere har prioriteret de
forskellige kanaler,
Og nu er IT-Gruppen formentlig i gang med ud indhente
tilbud fra forskellige leverandører. På samme møde skal
der også tages stilling til, om
vi skal have ny telefonileverandør. Så alt i alt et vigtigt
møde d. 31. januar.
Og mens vi er ved teknikken,
så vedtog afdelingsmødet, at
prisen for dataforbindelsen pr.
1. april sættes ned til 110 kr.
pr. måned.
Et fredeligt møde med begrænset deltagelse.
Sådan kan man bedst beskrive

det ordinære afdelingsmøde i
november, hvor der blev truffet en række vigtige beslutninger.
- Bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget om modernisering/udskiftning af elinstallationerne i boligerne og
fremkomme med et endeligt
konkret forslag. Hertil er det
nødvendigt at hyre et rådgivende ingeniørfirma. Til dette
formål blev der afsat 500.000
kr, hvilket bevirkede, at den
endelig huslejestigning pr. 1.
april bliver på ca. 2,5%.
- Beboerhuset skal udvides
med en tilbygning, som indeholder garderobe m.m., som
medfører bedre adgangsforhold til husets lokaler.
- Man går i gang med at forny
isoleringen i tagetagerne med
ca. 300.000 kr. årlig.
- Stuelejlighederne på Gurrevej ulige numre skal have forbedret udluftningsmulighederne.
- Og så skal der gennemføres
en række renoveringsarbejder
af friarealer og belægninger.
Læs i øvrigt det officielle referat, som bringes længere inde i
bladet.
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Grenhusenes særlige afdelingsmøde
Ligesom ”det store afdelingsmøde” var der også her tale
om et fredeligt, ja hyggeligt
møde, men også med begrænset deltagelse. Kun 26 huse
var repræsenteret.
Budgetforslaget blev godkendt
med en huslejestigning på 1%.
Forsamlingen sagde nej til nyt
legeredskab/legeplads, og det
blev også et nej til afrensning
af betonmurene.
Der blev godkendt nye or-
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densregler for Fællesgrenen,
som betyder at lokalet ikke må
benyttes d. 24. og 31. december. Ligeledes blev det indskærpet, at det kun er beboere,
der har ret til at benytte Fællesgrenen. Altså ikke noget
med at leje det for at afvikle
familiemedlemmers mærkedage m.m.
Fyldestgørende referat bringes
andet sted i bladet.
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Deltog du i det seneste afdelingsmøde?
”Beboerbladet” havde i det
sidste nummer foretaget en
rundspørge blandt nogle tilfældige beboere fra forskellige
bebyggelser for at finde ud af,
om de havde deltaget i det seneste afdelingsmøde. Svarene
viste, at de fleste ikke havde
været der, og begrundelserne
var mangeartede, men især et
udsagn sprang i øjnene: ”Nej,
jeg havde ikke tid. Jeg har tidligere deltaget i et par møder,
men beslutningerne er jo taget
på forhånd. Du skal bare stemme.”
Vi lader det lige blive stående
på skærmen et øjeblik for at
se, om det er muligt at få øje
på den indre logik i udsagnet.
Hos os er fremmødet til de
ordinære afdelingsmøder for
nedadgående. Det møder lidt
færre op år for år.

Hvorfor??
Kun jer, der ikke kommer til
møderne, kan svare på, hvorfor vi er så relativ få til de ordinære afdelingsmøder. Derfor
en opfordring til jer om at
skrive til bladet her og fortælle, hvorfor du ikke deltog i det
seneste afdelingsmøde. Det
kan vi måske alle sammen lære noget af.
Mange synes…….
at afdelingsmøder/generalforsamlinger er noget af det
kedeligste, der eksisterer, og
derfor opfatter man selvfølgelig også referater af de samme
møder som kedelig læsning.
Men reglerne kræver, at referaterne af vores afdelingsmøder bliver offentliggjort, og
derfor bliver de bragt i dette
nummer af bladet og fylder i
øvrigt ganske meget.
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REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE
FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D.
16. NOVEMBER 2006
1.Valg af dirigent
Henrik Berg blev valgt som
dirigent og konstaterede, at
afdelingsmødet var lovligt
indvarslet.
2.Valg af stemmeudvalg
Til stemmeudvalget blev
valgt:
Axel Holmberg, Finn Andersen, Jonna Lund, Thorkild Hune, Inga Birkling og Jan Larsen.
3.Beretning
Formanden indledte med at
omtale det nye boligforlig,
som er blevet indgået mellem
regeringen, de radikale venstre
og Dansk Folkeparti. Forliget
indebærer, at staten fortsat
stjæler beboernes penge via
Landsbyggefonden. Partierne
har nemlig aftalt, at Landsbyggefonden igennem de næste 5
år skal bidrage med ca. 3,3
mia. kroner årligt til renovering, socialt forebyggende arbejde samt ydelsesstøtte til
nybyggeri.
Siden 2002 har Landsbygge-
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fonden skulle dække halvdelen af ydelsesstøtten til nybyggeri, hvilket har påført fonden
en gæld på 8 mia. kroner. Eller sagt på en anden måde:
hver eneste almen bolig i Danmark er påført en gæld på ca.
16.000 kroner.
Og pengene er først og fremmest gået til at bygge ældre –
og plejehjem, hvilket er ganske uacceptabelt.
Der bor 2314 mennesker i
Bredalsparken og 351 i Grenhusene og udviklingen er den
samme i begge bebyggelser:
vi bliver lidt færre og lidt ældre år for år, og der er ikke ret
mange børn.
I det forgangne år er der blevet
udført vedligeholdelses – og
moderniseringsarbejder for
over 15 mio. kroner. Det største enkeltprojekt har været
renoveringen af varmtvandsforsyningen i afdeling 1, som
har kostet ca. 4,5 mio. kroner.
På nuværende tidspunkt
mangler der at blive gennemført nogle få arbejder, før man
er helt færdig.
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Sidste år godkendte forsamlingen, at vi tog kontakt til firmaet Property Consult for om
muligt at få nedsat ejendomsvurderingerne. Sagen er endnu
ikke afsluttet.
Spørgsmål og bemærkninger
til beretningen:
En beboer spurgte om muligheden for at bygge flere ældreboliger på Hvidborgsgrunden?

Børge Jensen oplyste at Hvidborg ikke er interesserede i at
sælge grunden, hvorfor det
ikke vil være muligt at bygge
ældreboliger der.
En beboer spurgte om det ikke
ville være muligt at få en lavere huslejestigning end de 1,5
% som det nye budget lægger
op til, med dette menes at det
ikke er hensigtsmæssigt at
rense tagrenderne 2 gange på
Gurrevej ulige numre?

Børge Jensen oplyste, at det
ikke var ham bekendt at tagrenderne skulle være renset 2
gange, men vil undersøge sagen.
4.Godkendelse af budget
2007/08 for Bredalsparken
Børge Jensen gennemgik det
udsendte budgetforslag og oplyste, at der i det udsendte
budget var stillet forslag om
en huslejestigning på 1,50 %
pr. 1. april 2007.
Denne huslejestigning kan blive ændret til 2,50 % hvis
dagsordenens pkt. 6 godkendes.
Ejendomsskatterne bliver ikke
holdt i bero, det er ikke så
slemt med stigningen i Bredalsparken, som det er i Grenhusene.
Ejendomsskatterne kan dog
max. stige med 4,50 %.
Prisen på forsikringerne er
faldet, hvilket skyldes, at der
fra forsikringsselskabets side
er lavet et nyt system, hvor vi
skal til at betale selvrisiko i
stedet for at stige i præmie.
Udgifterne til afdelingens
energiforbrug til stige. Prisen
Fortsætter næste side
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for vand vil stige 6,50 kr. pr.
kw3, hvilket bl.a. vil påvirke
udgifterne til vaskerierne. Prisen for el vil ligeledes stige,
hvilket bl.a. vil få betydning
for udgifterne til den udvendige belysning.
Spørgsmål og bemærkninger
til budgetforslaget:
En beboer spurgte til kontoen i
budgettet der omhandler punktet: Henlæggelser ved tab ved
fraflytning.
Beboeren kunne ikke forstå
hvorfor der skal budgetteres
med tab ved lejeledighed, da
det ikke burde være et problem at leje boligerne ud med
det samme?
Børge Jensen forklarede, at de
200.000 kr. der er afsat til dette i det nye budget, hovedsagligt skyldes dødsboer. Ved et
dødsbo, skal lejemålet først til
skifteretten, derefter skal skifteretten først frigive lejemålet
før vi kan få adgang. Disse
udgifter dækkes af dispositionsfonden, og har ikke indflydelse på budgettet.
En anden post på denne konto
er køkkenmodernisering, hvor
vi i en periode ikke har kunne
få sat nye køkkener i de tomme lejemål hurtigt nok, hvor-
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for der på flere flyttelejligheder har været refunderet 1/2
måneds husleje til de beboere
der er flyttet ind.
En tredje post på denne konto
er vores A-ordning, hvilket
indebærer at afdelingen dækker udgiften til istandsættelse
på kr. 12.500, hvis et lejemål
fraflyttes efter 8,5 år.
En anden beboer spurgte til
etablering af målere på vandet,
da vandet er dyrt og det ikke
er rimeligt at betale det samme, når man bor alene i boligen, og derfor ikke bruger lige
så meget vand som en hel familie?
Børge Jensen svarede, at dette
spørgsmål skal stilles som et
forslag til næste afdelingsmøde, og derefter afgøres der.
Huslejestigningen på 1,50 %
blev vedtaget med kun 1 stemme imod.
5.Internet, TV, telefon
Internet:
Henrik Persson gennemgik
budgettet for data. Der var forslag om at nedsætte den månedlige ydelse til 110 kr.
Forslaget blev godkendt, og
budgettet blev enstemmigt
godkendt.
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TV:
TV blev fra 1/4-06 overtaget
af IT-gruppen. Der var blevet
rejst forslag fra IT-gruppen
om en afstemning om, hvilke
tv-kanaler der skal være i den
store tv-pakke. Den lille tvpakke kan der ikke ændres på,
da den udelukkende indeholder gratis tv-kanaler eller kanaler, som man skal have.
Forslaget om en afstemning
omkring den store tv-pakke
blev vedtaget. Der vil derfor
blive udsendt stemmesedler
fra IT-gruppen til alle beboere.
Resultatet af disse stemmesedler vil blive taget op på et ekstraordinært afdelingsmøde
onsdag den 31. januar 2007,
hvor der også vil blive valgt
ny udbyder.
Det blev endvidere vedtaget at
den ”nye” store tv-pakke skal
være til den samme pris som
tv-pakken er i øjeblikket.
Telefon:
Der er stadig problemer med
Cirque, der står for telefonanlægget herude. Der bliver hele
tiden lovet, at der vil komme
forbedringer på anlægget, men
der er endnu ikke set nogen
forbedringer.
Der var dog enighed om, at

når man som beboer ”endelig”
er blevet porteret til Cirque, så
fungerer det fint, der er dog en
ofte lang ventetid på, at hver
enkelt beboers telefon kommer til at virke, når de vælger
at skifte til Cirque. Derfor oplyste IT-gruppen om muligheden for at finde en ny udbyder,
da kontrakten med Cirque
snart udløber. Hvis muligheden for en ny udbyder undersøges vil det være med henblik på at få nedsat de 130
kroner pr. måned som alle beboere betaler.

Spørgsmål og bemærkninger
til Internet, TV og telefon:
En beboer spurgte om, hvis
der vælges en ny teleudbyder,
om alle ledninger skal trækkes
om igen?
Henrik Persson svarede, at der
ikke vil skulle ændres andet,
end at alle numre skal porteres
om igen, men at der ikke skal
nogen ind i boligerne.
Fortsætter næste side
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En anden beboer mente, at den
teleudbyder vi har i øjeblikket
er udmærket, da telefonregningen er lav.
Til dette svarede Henrik Persson, at vi ved, hvad vi har,
men at IT-gruppen har fået et
godt tilbud.
Valg til IT-gruppen:
Det eksisterende IT-udvalg
blev genvalgt.
6.Udskiftning/modernisering
af el-installationer i lejligheder
Der er i forslaget taget udgangspunkt i priserfaringer i
andre bebyggelser. Forslaget
har derfor indtil nu ikke kostet
noget, men er baseret på max.
priser.
Hvis forslaget vedtages, vil
der skulle bruges penge på at
få et ingeniørfirma til at gennemgå alt vedr. elinstallationer i afdelingen.
Spørgsmål og bemærkninger
til el-installationer:
Der blev rejst spørgsmål, om
den nuværende strøm i boligerne er farlig?
Børge Jensen gjorde det klart,
at bestyrelsen under dette
punkt er neutral, men at han
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ikke kender til eksempler på,
at strømmen har været årsag
til brand eller lignende nogen
steder i bebyggelsen.
En beboer spurgte, om ikke
man kunne vælge at starte
med at skifte ledninger + stikkontakter i første omgang, og
vente med hovedledningerne
til senere? Det vil udvalget
arbejde videre med, men en ny
lovgivning der træder i kraft
pr. 2008, kræver at der skal
skiftes fra HFI- relæ til HPFIrelæ, hvis man laver ændringer i nuværende installationer.
Det blev herefter besluttet, at
bestyrelsen skal arbejde videre
med forslaget, da 86 stemte
for og 84 stemte imod.
Det medfører, at huslejen i
Bredalsparken for det kommende budget for 2007/08 forhøjes med 500.000 kroner til
ca. 2,50%.
7.Forslag om, at der foretages en mindre udvidelse af
beboerhuset
Forslaget indebærer, at der
bliver bygget en lille knast på
gavlen ud mod vejen på det
nuværende beboerhus. Der vil
blive bygget en garderobe
med et toilet.

Æ
b
o
i
u
S
f
E
e
n
B
s
o
d
t
F
n
8
a
f
(
D
r
s
F
o
d
T
s
h
b
F
n

Ændringen vil ikke kræve afbestillinger på beboerhuset, da
ombygningen kan finde sted,
imens huset stadig bliver lejet
ud.
Spørgsmål og kommentarer til
forslaget:
En beboer spurgte om det ikke
er dyrt med denne ombygning?
Børge Jensen svarede, at prisen udelukkende er baseret på
overslagspriser, og at den endelige pris vil blive baseret på
tilbud fra håndværkere.
Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget.
8.Forslag om, at der i løbet
af de kommende år gennemføres efterisolering af lofter
(tagkonstruktion)
Det blev foreslået at efterisolere lofterne, da der er koldt i 2.
sals lejlighederne.
Flere beboere spurgte, om det
også ville blive gjort, der hvor
de bor?
Til dette svarede Børge Jensen, at det ville komme til alle
hen ad vejen, hvis forslaget
blev vedtaget.
Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget.

9.Indkomne forslag
a) Der er indkommet forslag
om at, TV2 Charlie fremover
indgår i den store tv-pakke,
men forslaget bortfalder, da
denne kanal automatisk kommer med i den nye undersøgelse, der skal være omkring
ønsker til den store tv-pakke.
b) Der er indkommet et forslag om, at der opsættes varmemålere i boligerne.
Der er i øjeblikket givet dispensation til, at der ikke skal
være varmemålere i Bredalsparken og Grenhusene, da
det ikke kan betale sig. Halvdelen at udgifterne til varmen
er faste udgifter, som der ikke
kan ændres ved uanset om der
er varmemålere eller ej. Det
vil højst sandsynligt skabe
større udgifter for afdelingen,
hvis der kommer varmemålere, da beboerne vil spare mere
på varmen, og derved vil der
opstå fugtproblemer i stedet
for.
Dispensationen der er søgt om
gælder frem til udgangen af
2009.
Forslaget blev herefter sat til
afstemning, og da kun 3 stemte for, blev forslaget forkastet.

Fortsætter næste side
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10.Valg af bestyrelsesmedlemmer
Johnna Lund fra Bredalsparken opstillede som medlem til
den ledige plads i bestyrelsen.
Johnna Lund blev valgt til bestyrelsen.
Connie Weis, Kjeld Galler og
Henning Davidsen blev genvalgt.
11.Valg af suppleanter til
bestyrelsen
Annette Michelsen fra Grenhusene opstillede som suppleant, og blev valgt.
Der var ingen fra Bredalsparken, der ønskede at opstille
som suppleant for bestyrelsen.
12.Eventuelt
En beboer gjorde opmærksom
på, at de havde haft et stillads
stående i 8-9 uger. En anden
beboer spurgte om der holdes
øje med faldstammerne, der

efterhånden er meget gamle.
Børge Jensen svarede, at bestyrelsen er opmærksom på, at
stilladsfirmaet bruger os som
lagerplads for deres stilladser.
Men gjorde samtidig opmærksom på, at det ikke koster afdelingen penge, når arbejdet er
færdigmeldt fra afdelingens
side. Men han kan godt, se at
det er et problem at have stilladserne stående så længe,
men der bliver hele tiden rykket for at leverandøren skal
afhente de færdigmeldte stilladser. Der bliver holdt øje
med faldstammerne, og de bliver skiftet, når de ikke kan
mere. Denne løsning er stadig
billigere end at undersøge
samtlige faldstammer i afdelingen.
Dirigent
Referent

Henrik Berg
Tanja Eriksen

Ny i afdelingsbestyrelsen
Johnna Lund, Arn. Nielsens Blv. 127 blev
på afdelingsmødet nyvalgt til bestyrelsen.
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Ny kursusrække i IT-gruppen
Ny kursusrække i IT-gruppen
Så er der nye kurser på bedding.
Vi har udviklet et helt nyt kursus, nemlig et kursus i Microsoft Excel. Derfor har vi følgende kursusudbud i 1. kvartal
2007:
Microsoft Excel
Kom ned og se, hvad Excel
kan bruges til. Vi prøver bl.a.
at lave et regnskab/budget,
som du kan bruge til at holde
styr på din økonomi. I den forbindelse gennemgå vi mange
af de faciliteter, som Excel
indeholder.
19.02.2007 kl. 1900 - 2200.
Underviser: Henrik
Microsoft Outlook Express
Håndtering af email i Microsoft Outlook Express programmet. Vi gennemgår opsætning af email konti, regler,
mapper og alt andet der gør
dig til en haj. Kurset løber
over 2 aftener.

22.01.2007 kl. 1900-2200 og
fortsættes 29.01.2007 kl. 1900
-2200.
Underviser: Henrik
PC sikkerhed
Hvad er virus, trojanere og
spyware? Gode råd om Windows update. Installation og
brug af firewall, antivirus og
anti-spyware programmer.
Tidspunkt fastsættes senere.
Hold øje med hjemmesiden.
Underviser: Claus.
Microsoft XP
Vi kigger på styreprogrammet
Windows XP. Hvordan er det
skruet sammen. Hvordan holder jeg orden på computeren.
Er der smarte genveje, som
jeg kan bruge i det daglige?
Hvad skal jeg bruge mapper
til? Hvordan opdaterer jeg
Windows XP? Og meget, meget mere!
08.02.2007 kl. 1900-2200.
Underviser: Henrik
Alle kurser afholdes i Berners
Vænge 18, kld.
IT-gruppen
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Arbejdsweekend i
Fællesgrenen
Vi har i dette år fået udskiftet
gulv ved hjælp af vores dygtige medarbejder Leif og det er
blevet noget så flot.
Men der manglede altså noget
med maling på vægge og lofter samt en ordentlig rengøring af lamper m.m.
Derfor indkaldte vi til arbejdssøndag d. 8. oktober 2006 kl.
10.
Vi var i løbet af dagen 10-12
mennesker, som vaskede af,
malede og havde mange forskellige meninger om, hvilke
billeder der skulle være osv.
MEN IH, HVOR VAR DET
HYGGELIGT.
Man fik snakket med folk,
som man normalt ikke snakker
med og det hele foregik,
imens man lavede noget.
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Så blev der lavet ny kaffe og
Mads, som var næsten ligeså
hvid som loftet, glædede sig
til, at hans kone Lotte overraskende kom med nybagt kage
og det var dejligt for alle.
Vi afsluttede dagen ved 16tiden, hvor vi spiste en pizza
sammen og kunne konkludere,
at det havde været en dejlig og
social/arbejdsdag.
Blot havde det været rart, hvis
de, som bruger huset mest,
også var mødt op denne dag.
Men det gør I nok næste gang.
På gensyn til næste arbejdsweekend.
Venlig hilsen
AKTIVGRUPPEN
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Så er der andespil !!!
Torsdag d. 7. december 2006
var der inviteret til andespil i
Fællesgrenen.

Vi spillede 3 spil og holdt rygepause og så blev der rigtig
snakket.

Vi var cirka 40 mennesker,
som startede med gløgg & æbleskiver og der blev snakket
og hygget.

Vi var på igen til 3. spil og et
ekstra, hvor der var en stor
kurv på spil og stemningen var
dejlig.
Vi afsluttede efter små 3 timer
og havde haft en hyggelig aften og jeg vil gerne sige tak til
Aktivgruppen for Jeres indsats.

Men så begyndte alvoren.
Bankospillet kunne starte.
Gitte Dupont var opråber og
der var musestille. Ind imellem kunne man fornemme, at
der sad et par stykker og svedte. Vinder vi nu anden i år?
Og lige, når mangler ét nummer, blev der råbt banko….ØV !

Vi i aktivgruppen ønsker alle
en god jul og et godt nytår.
Aktivgruppen og Anita
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Referat af ordinært afdelingsmøde
for Grenhusene onsdag d. 29. nov. 2006
1.Valg af dirigent

Peter Rytter blev valgt og kunne erklære afdelingsmødet for
lovligt varslet.
2.Valg af stemmeudvalg
Bestyrelsen foreslog Connie,
Karen, Vibeke og Keld. Dette
godtog forsamlingen.
3.Beretning
I år var kun meget få boliger
fra
Grenhusene tilstede på det store afdelingsmøde.
Formanden Børge Jensen startede med at fortælle og forklare lidt om Landsbyggefonden
og dens midler. Og om de
midler, som nu i stor udstrækning er ved at blive frataget os
af den siddende regering.
I Grenhusene bor der pt. 351
personer. Heraf er hver femte
over 65 år. Hver tredje er mellem 50 og 64 år. Hvor Bredalsparken har haft en del
guldbryllupper, så er Grenhusene så småt ved at være et
sølvbryllupskvarter.
Der er 16 børn ml. 0-6 år. Og
50 fra 7-17 år.
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Det er gået fint og positivt
med maling af pergolagangene.
Den fælles oprydningsdag
havde til gengæld et sløjt
fremmøde i år.
Property Consult, som er i
gang med at se på vores ejendomsskat har vurderet, at vores friarealer er vurderet alt for
højt. I det kommende år stiger
ejendomsskatterne
med
72.000,-.
Property Consult anbefaler, at
vi venter med at anke efter
næste vurdering.
Med hensyn til den løbende
køkkenudskiftning, så er det
besluttet, at fremover bliver
det
Vordingborgkøkkenet,
som er billigere, men også
bedre, der vil blive foretrukket
frem for det hidtidige HTHkøkken.
Samtidig er det besluttet at
forhøje max-huslejetillægget
til 480 kr. mdl., hvilket svarer
til en anskaffelsessum på
50.000 kr.
Det er blevet vedtaget på det
store beboermøde, at beboerhuset på Neergårds Allé skal
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udvides.
Bemærkninger/spørgsmål til
formandens beretning:
Kan vi købe vores huse?
Det lille fremmøde omkring
oprydningsdagen kan skyldes
at datoen pludselig blev ændret.
El-installationerne i Grenhusene er nedslidt og består af
gamle stofkabler, der løber i
jernrør. Det kan være farligt.
En vejledende afstemning om
der skulle indhentes tilbud om
en
udskiftning
af
elinstallationer i Grenhusene
viste et flertal for dette.
Der har aldrig været henvendelser om køb af huse i Grenhusene. Og hvis der kommer,
så skal der søges om det.
Oprydningsdagen blev ændret
pga vejret.
Bestyrelsen lovede at arbejde
videre med renovering af elforsyningen i Grenhusene.
Bestyrelsens beretning blev
herefter taget til efterretning.
4.Budget 2007/07
a. Bestyrelsens budgetforslag
vil indebære en huslejestigning på 1,02% pr. 1. april

2007.
Formanden gennemgik budgettet og præciserede, at huslejestigningen var afhængig
af, hvad man besluttede vedr.
4b. og 4c. på dagsorden.
En beboer foreslog, at garager
og carporte skulle følge den
almindelige prisstigning. Forslaget blev nedstemt af forsamlingen.
b. Stillingtagen til opsætning
af nyt legeredskab som erstatning for det nedlagte.
Der var fem forslag fra Grenhusudvalget.
Forslag nr. 3 udgik med det
samme efter forslag fra udvalget.
Man startede derefter med at
drøfte om legeredskabet overhovedet skulle erstattes. Der
var et stort nej hertil.
Der var efterfølgende forslag
til, om man skulle flytte det
eksisterende legeredskab ned,
hvor det andet havde stået.
Der var et stort nej hertil.
c. Stillingtagen til afrensning
af betonvægge.
Afrensning af havemure (de
tre elementer) vil koste ca.
70.000. Alle mure ca.
200.000.
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Forslaget om afrensning af
havemure af firma blev nedstemt.
Mure med grøn algedannelse
vil blive renset. Udgift ca.
4.000 kr. er indregnet i budgettet.
5.Udvendige malerarbejder
Der er planlagt følgende gørdet-selv-arbejder:
Resterende gangmaling. Maling af lodret træbeklædning
på øst- og sydvendte facader.
Maling af træbeklædte havefacader, hvor det er nødvendigt
(det har Grenhusudvalget styr
på). Garageporte.
Mht. pergolaer og skralderumsdøre bliver det til næste
år registreret, hvor det i k k e
er blevet gjort.
Man (naboer og andre) prøver
så vidt muligt at hjælpe de få
steder, hvor beboere ikke selv
er i stand til at udføre malerarbejdet.
Maling af resterende høj stern
udføres af malerfirma.
6.Orientering om TV og telefoni jvf. beslutninger på
det store afdelingsmøde d.
16.nov.
Henrik Persson gav en kort
orientering. Internet-bidraget
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nedsættes pr. 1. april 2007 fra
kr. 135 til kr. 110. Han gjorde
opmærksom på afstemningen
om tv-kanaler, som vil blive
husstandsomdelt.
Han gjorde opmærksom på det
ekstraordinære afdelingsmøde
d. 31.jan.2007, hvor de forskellige udbydere vil være til
stede, og hvor beboerne skal
vælge mellem tilbuddene fra
udbyderne.
Der vil også på afdelingsmødet blive taget stilling til en ny
udbyder på telefoni.
7.Forslag fra Aktivgruppen
om, at Fællesgrenen fremover kun må benyttes af
Grenhusbeboere
Aktiv-gruppens forslag blev
vedtaget.
Der vil komme et ”lille skriv” ud til
alle, hvor adgangsreglerne opfriskes.
Og det skal huskes at Fællesgrenen
ikke må benyttes juleaften og nytårsaften.
8.Valg af medlemmer til Grenhusudvalget
På valg var Gitte, Bo og Jimmy, som
alle var villige til genvalg, og som
blev genvalgt.
9.Eventuelt
Der blev gjort opmærksom på, at
TV2News kommer som prøvekanal
d. 1.dec.

D
o
a
g
g
D

L
r
e
E
g
i
m
n
b
s
r
r

Der var spørgsmål til Aktivgruppen
omkring regnskab. Der blev svaret,
at der afholdes generalforsamling en
gang om året og at alle er velkomne.
Herefter takkede formanden for en
god aften, som sluttede kl. 20:45.
Referent
Dirigent

Birte Elzer
Peter Rytter

Der kommer ingen ny
legeplads i Emilieparken
Legepladsudvalget havde oprindeligt planlagt, at der skulle
etableres en ny legeplads i
Emilieparken (den del der ligger syd for butikstorvet). Men
inden man gik i gang, ville
man sikre sig, at der også var
nogle børn i området. Derfor
blev der rundsendt et spørgeskema til alle husstande i området, og besvarelserne afslørede, at der kun er ganske få

børn i den del af bebyggelsen,
så derfor er planen opgivet.
Den sidste beboerstatistik viste, at der er få børn i Bredalsparken, så indtil videre vil
det være fast praksis, at inden
man foretager sig de store ting
omkring legepladser, vil man
foretage en undersøgelse af
behovet: hvor mange børn er
der i det pågældende område.
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Boligforliget 2006
I november blev der indgået
boligforlig mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Forliget handler
først og fremmest om, hvorledes den almene sektors midler
(det vil sige beboernes penge
betalt via huslejen) skal anvendes i de kommende år.
Helt præcist drejer det sig om
de penge, der bliver indbetalt
til Landsbyggefonden og de
enkelte boligselskabers dispositionsfonde. Og der er tal om
mange penge, milliarder af
kroner!
Hvor kommer pengene fra??
- fra beboernes husleje! Det er
nemlig således, at når en boligafdelings beboere er færdige med at afdrage de oprindelige lån til kreditforeninger
m.m., skal pengene i stedet for
betales til den lokale dispositionsfond og til Landsbyggefonden.
Landsbyggefonden har som
bekendt siden 2002 skulle
dække halvdelen af statens
udgifter til ydelsesstøtte til
nybyggeri, hvilket har påført
fonden en gæld på ca. 8 milliarder kroner. Penge, som skal
betales af beboerne i det almene byggeri. Det vil sige, at alle
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almene husstande på den baggrund har en gæld på 16.000
kroner pr. bolig. Denne gæld
skal dækkes via de færdigbetalte lån, som skal betales til
Landsbyggefonden, når kreditforeningerne har fået deres
penge.
Hvad skal pengene
bruges til??
Forligspartierne har besluttet,
at der de næste 5 år skal bruges 2,4 milliarder årlig til renovering, 400 millioner årlig
til social og forebyggende indsats og 500 millioner årlig til
ydelsesstøtte til nybyggeri.
Det betyder, at Landsbyggefondens gæld vokser i de kommende år, og for at der kan
blive balance i kassen i 2030,
skal fonden fremover have 2/3
af de færdigbetalte lån. Det vil
for Bredalsparkens og Grenhusenes vedkommende betyde, at vi om få år, når de gamle lån er færdigbetalte, skal
aflevere små 3 millioner kroner årlig til fonden. Og så er
det endda ikke os, der for alvor kommer til at bidrage til
festen. Det er de indeksfinansierede byggerier.
Så de nedarvede urimelighe-
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der fortsætter: Dels skal vi
fortsætte med at betale, selv
om lånene er færdigbetalte
(det er der ingen andre i dette
land, der skal), og dels er der
tale om et urimeligt system,
hvor de, der har mindst råd,

bliver hårdest ramt. Og ingen
gør noget ved det! Ikke en
gang Boligselskabernes
Landsforening, som er vores
interesseorganisation.
BJ.

REAKTIONER PÅ FORLIGET
Høringssvar fra Ældreboligrådet
….»Ældreboligrådet finder det ikke hensigtsmæssigt, at det er de
almene lejere, der skal bidrage til finansieringen af nye ældre og
plejeboliger gennem Landsbyggefondens betaling af 25 procent
af udgifterne til statens ydelsesstøtte. Ældre- og plejeboliger
kommer alle, der har behov for sådanne boliger, til gode – også
dem, der ikke tidligere har boet i en almen bolig. Gode ældre- og
plejeboliger er en af velfærdssamfundets kerneydelser, som skal
finansieres af statskassen og ikke af lejerne i den almene boligsektor.«
Venligst
Palle Simonsen
Formand
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REAKTIONER PÅ FORLIGET
Resolution fra Landsmøde i Danmarks Lejerforening
…»Danmarks Lejerforening tager på det kraftigste afstand fra
regeringens indgreb i Landsbyggefonden.
Konsekvensen er, at Landsbyggefonden må optage millardlån for
at kunne betale pengene. Lånene skal betales tilbage af de penge,
lejerne i de næste 20 år indbetaler til Landsbyggefonden.
Tvangsindgrebet indebærer, at der bliver betydeligt færre fondspenge til at renovere de almene boliger. Dette betyder, at renoveringer i stort omfang i stedet må betales gennem ekstra lejestigninger til alle de almene lejere, som ikke kan få billige lån.
Regeringens lænsning af Landsbyggefonden er en direkte følge af
samme regerings påståede skattestop. Da man ikke kan finansiere
velfærdsstaten uden indtægter, leder man med lys og lygte efter
mulige indkomstkilder.«
LLO

Nye vaskemaskiner i storvaskerierne
Bestyrelsen har besluttet, at vi
udskifter alle 3 eller 4 maskiner til en ny type alt efter,
hvad der står i storvaskerierne,
hvis der er for store reparationer på de gamle.
Vi udskifter til maskiner, som
man skal indstille digitalt, de
er nærmest som en lille computer.
Men bare rolig. Når vi kommer til dit vaskeri, vil der
komme en person fra Miele og
instruere dig i, hvordan du
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bruger maskinen og det er ikke særlig svært.
Disse nye maskiner har et betydeligt mindre vand- & elforbrug og er med til at beskytte
miljøet, så tag derfor godt
imod de nye.
EJENDOMSKONTORET
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KÆRESTEBEVIS GØRES
PERMANENT
Forsøgt med garantibeviser,
der gør det muligt at prøve
lykken med en kæreste, sommerhuset eller et nyt arbejde
i fem år, har været så populært, at socialministeren vil
gøre den permanent.
Muligheden for at få udstedt et
boliggarantibevis i forbindelse
med en flytning har været så
efterspurgt i forsøgsperioden,
at socialministeren har besluttet sig for at gøre ordningen
permanent og landsdækkende.
Beboere i tre udvalgte boligselskaber har i fem år haft mulighed for at købe et garantibevis, der sikrer dem ret til at
vende tilbage til en tilsvarende
lejlighed i deres gamle boligselskab, hvis de i løbet af fem
år fortryder, at de er flyttet
sammen med kæresten, er flyttet permanent i sommerhus
eller fortryder det nye job i
den anden ende af landet.

til at »vende hjem« til deres
gamle boligselskaber.
Siden 2001 har beboere i tre
almennyttig boligselskaber
haft mulighed for at købe et
boliggarantibevis, der gav
dem fem års betænkningstid
til at fortryde deres flytning og
vende tilbage til en tilsvarende
lejlighed i det boligselskab de
kom fra. Det er denne ordning,
der nu er blevet evalueret i
Socialministeriet.
- Der er flere, der har brugt
ordningen end forventet. Idéen
er at gøre det til en landsdækkende permanent ordning, oplyser Socialministeriet.
At gøre ordningen permanent
kræver en ny bekendtgørelse,
som formentlig kan være klar
til foråret – muligvis tidlerere.

661 beboere benyttede sig af
tilbuddet om at få udstedt et
garantibevis. I 65 tilfælde fortrød beboerne og bad om lov
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Har du tænkt på det?
Ganske få skridt fra hvor du
bor, bliver der vist professionelt teater med nogle af Danmarks bedste skuespillere. Du
skal blot tegne et abonnement
i Hvidovre Teaterforening, så
får du 3 forestillinger for det 2
koster i løssalg.

Det er nogle teatertossede borgere i Hvidovre, der på frivillig basis driver teaterforeningen, dog betaler de for den
daglige administration, og den
står undertegnede for.
En gang om året tager et antal
bestyrelsesmedlemmer på teaterseminar, der arrangeres af
teaterforeningernes paraplyorganisation Danmarks Teaterforeninger, hvor jeg er næstformand. Der er lige omkring
70 teaterforeninger i Danmark
og de beslutter kort efter teaterseminaret i november, hvilke forestillinger de vil vise for
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deres abonnenter i den efterfølgende sæson. En teatersæson går fra 1/7 til 30/6, så man
skal næsten et år i forvejen
beslutte hvilke forestillinger,
der kunne være interessante at
vise abonnenterne.
Selvfølgelig får man en vis
rutine, men man vil jo også
gerne prøve alt det nye, der
dukker op, og det er jo med en
vis usikkerhed man vælger,
for er kontrakten med det producerende teater skrevet under, ja så hæfter man for betalingen og skal man skrive kontrakt på en forestilling der koster omkring 65.000 kr. for en
aften, så nytter det ikke at ryste på hånden.

Heldigvis er økonomien i
Hvidovre Teaterforening god
og sund, så vi regner med at
fortsætte mange år endnu. For-
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eningen blev stiftet i september 1968, så der er snart 40 års
jubilæum og i september 2007
starter vi på den fyrretyvende
sæson, og det bliver med en
gammel kendt musical: ”Jesus
Christ Superstar” den sidste
fredag i september.
I Bredalsparken/Grenhusene
bor der så mange mennesker,
at hvis bare halvdelen gik i
teatret kunne vi antagelig spille flere af forestillingerne to
gange, og tænk hvor nemt det
er, man kan gå hjemmefra et
kvarter før forestillingen begynder, man skal ikke tænke
på parkering eller bus.
Der kan stadig tegnes abonnement til forårssæsonen 2007,
men ellers kommer den nye
brochure omkring 1. maj, hvor
man så kan tegne sig for sæson 2007/2008.
Det er jo ren lykke at kunne få
mulighed for at være med til
at arrangere teater, når man i
efterhånden ret mange år har

været med til at tage beslutninger om bevillinger til diverse teatre, som jeg har i mit
tidligere politiske arbejde,
som formand for Teater
Vestvolden og formand for
Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og Det Rejsende og
Opsøgende Børneteater, derfor
elsker jeg mit virke i Hvidovre
Teaterforening og kan ikke
forstå, hvorfor ikke mange
flere går i teatret.
Til sidst vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi også viser
professionelle forestillinger
for børn i Medborgersalen og
næsten altid på søndage kl.
11.30.
Billederne er fra forestillingerne i januar: ”Kys, krudt og
krimi” og ”Dom over skrig”
Ja jeg fik bare lyst til at fortælle lidt om det, jeg bruger næsten al min tid på.
Hanna Jensen - Grenhusene
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Hvad sker der?
På afdelingsmødet i november
blev der godkendt en række
større vedligeholdelses- og
moderniseringsarbejder. Det
drejer sig bl. a. om følgende
arbejder.
Miljøforbedring Gurrevej 1
– 136.
I det forgangne år er selve vejarealet blevet renoveret , og nu
kommer turen til arealet langs
med selve boligblokken. Der
lægges nye belægningssten
langs hele blokken. Trappestenen renses af og sættes om.
Der etableres nye bede m.m.
Altså en ganske omfattende
proces.
Isolering af lofter.
Overalt, hvor der ikke er skiftet tagsten, er isoleringen på
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lofterne mangelfuld og stammer tilbage fra byggeriets opførelse. I løbet af de kommende år vil der blive lagt ny isolering på lofterne til glæde for
beboerne i de øverste lejligheder samtidig med, at det vil
reducere det samlede varmeforbrug og på den måde være
til gavn for os alle.

Bestyrel
Karen B
Arn. Niel
Tlf.: 3649
Inge Brin
Berners V
Tlf.: 3649
Henning
Grenhus
Tlf.: 3649
Udvalg

Udvidelse af beboerhuset.
I 2005 blev det store, forkromede forslag forkastet. Derfor
kom bestyrelsen denne gang
med et beskedent forslag om
en lille udvidelse af huset, så
indgangsforholdene bliver forbedret. Dette blev vedtaget.
Arbejdet kan gennemføres,
uden at der skal ske aflysninger af allerede planlagte fester
m.m.

Grenhus
Grønt Ud
Vedligeh
Soku-/Ko

IT-grupp

BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE
Bestyrelsen
Karen Bengtsson
Kjeld Galler
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Berners Vænge 22, 1.th
Tlf.: 3649 3481
Tlf.: 2343 2720

Knud Wejlgaard
Gurrevej 30, st.tv
Tlf.: 3649 4209

Inge Bringskov
Berners Vænge 1, 2.tv
Tlf.: 3649 9542

Børge Jensen (formand) Vibeke Nielsen
Grenhusene 181
Berners Vænge 30, 2.th
Tlf.: 3678 5019
Tlf.: 3649 2995

Henning Davidsen
Grenhusene 22
Tlf.: 3649 6620

Johnna Lund
Connie Weis
Arn. Nielsens Blv. 127 st.th Arn. Nielsens Blv. 101
Tlf.: 3677 7133
Tlf.: 3678 7320

Udvalg
Grenhusudvalg:

Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen,
Bo Volfing, Henning Davidsen

Grønt Udvalg:

Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Johnna Lund

Vedligeholdelsesudvalg:

Børge Jensen (f), Connie Weis, Kjeld Galler, Vibeke
Nielsen

Soku-/Kollektivudvalg:

Connie Weis (f), Kjeld Galler, Knud Wejlgaard,
Vibeke Nielsen, Jytte Jensen

IT-gruppen:

Henrik Persson, Jesper Bjerg, Kennet Bjerg,
Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen,
Jonas Bundgaard, Claus Sønderstrup
Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende
IT & Bredbånd på Berners Vænge 18 kld.
hver tirsdag ml.l kl. 1830-2100 .
Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl. 1830-2100 på tlf. 7741 5151
weekend ml.kl. 1300 –1500
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EJENDOMSKONTORET
Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre

VAGTTELEFON

Tlf.: 3678 3402
Tlf.: 5135 7850

Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt
i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende.
Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre
yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme– og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne
håndværkere eller rednings-/sikringstjenester.
Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, ”løbende” toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret indenfor normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til
ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: 5135 7850.

E-mail: ejendomskontor@bredalsparken.dk
Kontor- & telefontid:
Mandag - fredag ml. kl. 0800 - 1100
Onsdag
ml. kl. 1700 - 1800
Ejendomsleder
Byggeteknisk medarb.
Kontorassistent
Kontorassistent

Anita M. Jensen, tlf./træffetid.:
Kell Schjern Smidt
Karin Degnebolig
Tanja Eriksen

ml. kl. 0830 - 1100

Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: 7732 0000
Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, E-mail: dab@dabbolig.dk

Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i perioden
Hverdage
Weekend

1830- 2100
1300 - 1500

på tlf.: 7741 5151

Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon
på tlf.: 7022 0304
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BREDALSPARKENS
FASTELAVNSFEST
Søndag d. 18. februar 2007
Afholdes på
BOLDBANEN
v/Arn. Nielsens Blv. 121
- se opslaget om salg af billetter
og tidspunkt!
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Til beboerne i Bredalsparken og Grenhusene
Der indkaldes hermed til
EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE
ONSDAG D. 31. JANUAR 2007 KL. 19.00
I MEDBORGERSALEN
DAGSORDEN
1. VALG AF DIRIGENT.
2. VALG AF STEMMEUDVALG.
3. RESULTAT AF AFSTEMNING OM TVKANALER.
4. VALG AF TV-LEVERANDØR.
5. BUDGET FOR TV FOR 2007/08.
6. VALG AF TELELEVERANDØR.
7. REGULERING AF BETALING TIL BOLIGNET.
Venlig Hilsen
Afdelingsbestyrelsen
(Supplerende materiale udsendes i uge 4)

Redaktionen ønsker alle i Grenhusene &
Bredalsparken et rigtig godt nytår !
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