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AAB Afdeling 16 
 
 april 2015 
 

 – Beretning 2014 
 
 

Afdeling 16 

 
Almene boliger 

Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. 

Administration udsender mange cirkulærer som 

afdelingsbestyrelserne skal følge – der er mange, der giver mening; 

men der er også nogle, vi har svært ved at forstå formålet med. Der 

er også indført et nyt system til håndtering af regninger og fakturer. 

Det nye system betyder, at de alle skal skannes og sendes elektronisk 

til administrationen.  Dette har medført et stort ekstraarbejde for 

vores kasserer. Det virker som om, at det besværlige og kedelige 

arbejde er blevet pålagt afdelingsbestyrelserne. Vi har problemer 

med at hæve penge fra vores bankkonto, og skal hver gang 

retfærdiggøre hvad vi skal bruge pengene til. Måske har 

administrationen ikke tillid til, at vi kan administrere afdelingens 

penge forsvarligt. Der har været rod med vores vaskeriafregninger, 

og administrationen skulle bruge flere forsøg, før de blev rigtige. 

Bestyrelsen har besluttet at få administreret betaling af vaske-

regningerne gennem Elektrolux. Det giver os også mulighed et web 

baseret reservations system. 

 
Fastelavn/juletræstænding/bankoklub 
Det er dejligt når afdelingens beboere og ansatte laver 

arrangementer til glæde for alle beboere. Bankoklubben har 

eksisteret i mange år og afholder regelmæssigt bankoaftener til stor 

glæde  for deltagerne, som tit kan gå hjem med fine gevinster. 

Afdelingsbestyrelsen og vores ejendomsfunktionær Birgitte har også i 

2014 arrangeret juletræstænding og fastelavnsfest for beboerne og 

deres børn, som havde en sjov dag. Der er billeder på afdelingens 

hjemmeside aab16.dk, som er værd at kigge på. Sammen med 
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afdeling 20 har der med stor succes været afholdt loppemarked i 

2014. Vi regner med at dette gentages den 6. juni 2015. 
 
Ledige erhvervslejemål 
Det er lykkedes at udleje den tidligere antikvariats lokaler til Kaiser 

Sport hvilket betyder, at vi ikke har ledige erhvervslejemål.  Hvis man 

kigge på Frederikssundsvej kan man se, at der er mange ledige 

lejemål – så vi har været heldige (eller dygtige). 

 
Husorden 

Affaldshåndtering er stadig en udfordring for nogle af afdelingens 

beboere. Man må kunne finde ud af at putte affaldet i 

affaldscontaineren, og ikke stille det ved siden af; tage en ny 

affaldscontainer i brug når en container er fyldt. Afdelingen har et 

dedikeret rum til storskrald, og man kan ofte få hjælp med at få 

affaldet anbragt, hvor det hører til. Der er derfor ingen grund til at 

beboere henstiller storskrald i gården eller ude på Ellevangen. Husk 

affald ikke må placeres uden for køkkendøren; ej heller må der 

placeres genstande på loft eller kældergange. Der er sat skilte op på 

dørene til kælder- og loftsrum, hvor der gøres opmærksom på at 

henstilling af genstande ikke er tilladt. 

 

Kommunen har placeret små containere i begge gårde til sortering af 

affald.  Husk vi som afdeling har pligt til at sortere vores affald. 

Større elektronisk affald som gamle fjernsyn og køleskabe, 

computere osv. skal  fjernes separat. Disse effekter kan stilles i de 

dedikerede cykelkældre i store og lille gård, hvorefter 

afdelingsbestyrelsen vil sørge for at det bliver fjernet.  

 

Afdelingens husorden er en del af boliglovgivningen, og beboere 

kan få deres lejekontrakt ophævet, hvis afdelingens husorden ikke 

overholdes. 

 
Hunde 
Husk, det er ikke tilladt at holde hund i afdelingen. Hunde må 

selvfølgelig gerne komme på besøg, men de må ikke opholde sig i 

vores gårde, eller overnatte uden skriftlig aftale med bestyrelsen. 
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Vedligeholdelse 

Snerydning 
Vinteren har været dejlig mild, så der har ikke været behov for den 

store snerydning. Afdelingsbestyrelsen har indkøbt et ny traktor til 

snerydning m.m., så vi skulle være godt forberedte til de kommende 

vintres snefald. Traktoren vil også blive anvendt til at feje afdelingens 

udendørsarealer. 

 
Parkering 

Afdelingsbestyrelsen skal igen indskærpe at vores beboere gør deres 

bedste for at sikre flest mulige parkeringspladser. Bilerne skal holde 

rimeligt tæt og helt op til den hvide afmærkning. 

 
Gennemført planlagt vedligeholdelse 

Vi vil her gennemgå de mest betydelige poster, af det gennemførte 

planlagte vedligehold. Der har i 2014 været brugt ca. 3 millioner 

kroner på planlagt vedligeholdelse. 
 

I 2014 har vi gennemført følgende aktiviteter ifølge vores DV plan: 

  

 Renovering af 4 stk. hovedtrapper ca. 170.000 kr. 

 Indretning af lægehus ca. 700.000 kr. 

 Istandsættelse af lokaler til Kaiser Sport ca. 150.000 kr. 

 Udskiftning af maskiner i vaskerierne i begge gårde ca. 

386.000 kr. 

 Facaderenovering ca. 400.000 kr. 

  

I 2015 har vi gennemført følgende aktiviteter ifølge vores DV plan: 

 Reparation af kloakken i Bavnevangen ca. 110.000 kr. 

 Indkøb af ny fejemaskine plus etablering af garage ca. 

350.000 kr. 

 Etablering af ny mur i den vestlige ende ca. 125.000 kr. 

 

Herudover er der planlagt løbende renoveringsaktiviteter såsom, 

renovering af lys i kældre over de næste par år. (ca. 100.000 kr.). 

Udskiftning af blandingsbatterier, nye toiletter og udskiftning af 
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komfurer ca. 150.000 kr. Desuden skal vi i gang med at udskifte 

legeredskaberne i ”Lillegård” (ca. 125.000 kr.). På medlemsmødet 

vil afdelingsbestyrelsen fremsætte forslag om at der nedsættes et 

hurtigt arbejdende udvalg, som får til opgave at komme med forslag 

til indretning af legepladsen. 

For at sikre at de forskellige renoveringsarbejder bliver udført 

håndværksmæssigt korrekt, har vi indført kvalitetskontrol på større 

arbejder som fx facaderenovering.  

 
Individuel modernisering 

Der er mange af afdelingens beboere, som har benyttet 

mulighederne for at låne til modernisering af køkken og bad. Dette er 

med til at højne standarden for afdelingens boliger. Beboerne kan 

låne op til 100.000 kr. til etablering/modernisering af køkken og op 

til 50.000 kr. til modernisering af bad.  

Vordingborgkøkken har udarbejdet et prospekt, hvori de tilbyder 

afdelingens beboere forskellige muligheder for køkkenindretning. 

Beboerne kan selvfølgelig vælge andre til at renovere deres køkken. 

Beboere, som overvejer at få renoveret køkken eller badeværelse 

skal huske på, at det er deres eget projekt (om end det skal 

godkendes af afdelingsbestyrelsen og AAB). Vær opmærksom på at 

man ikke kan forvente at bestyrelsen deltager i projektet.  

Man kan også selv finansiere nyt køkken og/eller bad og benytte sig 

af afskrivningsreglerne – men husk, man skal aftale med bestyrelsen 

først, hvis man vil have muligheden for at få penge igen, når man 

flytter. 

 
B-ordningen 
B-ordningen har nu løbet i nogle år, og flere beboere har benyttet 

de opsparede midler til forskellig former for almindelig 

vedligeholdelse. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er en god 

ordning, som tilgodeser afdelingens beboere. 

 
Økonomi 
Årets resultat 
Årets resultat viser et overskud på 520.860 kr. Vores totale budget 

er på godt 8 millioner kroner. Det skal nævnes, at overskud kun 
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betyder, at afdelingen ikke har brugt alle de budgetterede midler.  

Typisk er det svært at budgettere udgifterne i forbindelse med 

flyttelejligheder.  

Derfor er det rart at have lidt lagt til side. Vi kan oplyse at afdeling 

16 har en boligafgift på ca. 600 kr./m2, hvilket svarer meget godt til 

gennemsnittet i AAB. For erhvervslejemål er boligafgiften generelt 

noget højere. 

 
Statistik for afdelingen 
 Antal 

rum 

m2 Antal á 

lejemåls- 

enheder 

Antal leje- 

målsenheder 

Boliger 2 

3 

4 

1.196 

6.380 

2.34 

20 

84 

25 

1 

1 

1 

20 

84 

25 

Boliger i alt 9.918 129 1 129 

De to “nye” lejligheder Ca. 

300 

2   

Erhvervslejemål 757 5 1 pr. 60 

m2 

13 

Afdelingen i alt 10.674 134  142 

 

Ovenstående tabel viser antallet og kvadratmeter af lejemål for 

henholdsvis 2, 3 og 4 rums lejligheder. Afdelingen har, som det kan 

ses, i alt 10.675 m2, fordelt med 9.918 m2 til lejligheder og 757 m2 

til erhvervslejemål. Den totale indtægt i 2014 var på ca. 8.200.000 

kr.; udgifterne til vedlige-holdelse/drift af de 10.674 m2 beløb sig til 

ca. 1.462.000 kr. 

 

Personale 
Afdelingsbestyrelsen vil gerne takke Birgitte og Tuma for at holde 

afdelingens områder i fin stand. Udover de formelle opgaver 

hjælper Birgitte også gerne beboerne med forskellige 

serviceopgaver. Opgaverne skal selvfølgelig være relateret til 

afdelingens drift. Birgitte har også arrangeret forskellige sociale 

events til glæde for afdelingens beboere. Vi vil også takke vores 

kasserer for mange timer dagligt at varetage afdelingens og 

beboernes interesser.  
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Bestyrelse 
Som tidligere skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at vi har 

offentliggjort vores private telefonnumre, som en service til beboerne 

for brug i akutte situationer. Vi skal derfor bede om, at man kontakter 

bestyrelsen i vores åbningstid om søndagen (18.00 – 18.30) 

vedrørende alle normale sager. Desuden har kontoret åbent for 

personlig og telefonisk henvendelse mellem 7.00 og 7.30 mandag, 

onsdag og fredag.  

 

Afdelingsbestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig god sommer. Vi 
håber som sædvanlig, det bliver varmt med masser af sol.  
 

Afdelingsbestyrelsen 


