
Til beboerne i afdeling 14 & 19, Markvænget, Løvstien & Borgergade.               
 

Referat fra ordinært afdelingsmøde 

Torsdag den 9. september 2021 kl. 17.00 
afholdt i Cafe tæt på, Bording Hallen, Klochsvej 25, 7441 Bording 

 
4 lejemål fra afdeling 14 deltog med 6 personer 
2 lejemål fra afdeling 19 deltog med 2 personer 
Desuden deltog boligforeningens formand Jan Fonnesbæk, Forretningsfører Kent Damm Kristiansen og 
Driftsleder Erik Nielsen. 

Dagsorden 

 

1 Valg af dirigent Jan Fonnesbæk blev valgt. 

 
2 Fremlæggelse og 

godkendelse af budget.  
Budgetterne var udsendt og indstillet til godkendelse. 
Efter en kort gennemgang af væsentlige årsager til 
husreguleringerne fra 1. januar 2022 blev budgetterne 
godkendt. 

 

3 Indkomne forslag Afdeling 19, Borgergade: 
Susanne Lübker havde stillet forslag om renovering af 
køkkener. 
Administrationen foreslog, at det sker ved brug af den 
kollektive råderet. 
Det betyder, at afdelingen delvis finansierer den 
enkelte beboers forbedring. 
Resten skal betales via en huslejestigning. 
Der vil dog kun komme en huslejestigning, hos de 
beboere, som får udført renoveringen. 
Hvad vil der ske: 
Der vil ske en 1 til 1 udskiftning af køkkeninventaret 
inkl. ny bordplade.  
Der er ikke hvidevarer med i renoveringen. 
Elinstallationer vil blive opgraderet til nutidens 
standarder. 
Der vil blive lagt nyt gulv. 
Væggene vil blive malet mm. 
Økonomi mm: 
Det skønnes, at en renovering i gennemsnit vil koste 
ca. 82.000 kr. pr. køkken. 
Afdelingen har i gennemsnit opsparet ca. 30.000 kr. 
pr. køkken. 
De resterende ca. 52.000 kr. skal finansieres via en 
huslejestigning. 
Huslejemæssige konsekvens: 
Huslejestigning vil gennemsnitlig være ca. 435 kr. pr. 
md. i 10 år pr. lejemål. 
Dette svarer til en ekstraordinær lejeforhøjelse på ca. 
10 pct. 
Afstemning: 
Afdelingsmødet skulle stemme ja eller nej til en 
køkkenrenovering efter den kollektive råderet. 
Resultatet blev enstemmigt vedtaget. 



Bemærk: 
For at sikre sig at boligerne kan lejes ud efter 
anvendelse af den kollektive råderet, skal 
organisationsbestyrelsen godkende afdelingsmødets 
beslutning. 
Vurderer organisationsbestyrelsen, at 
huslejeforhøjelsen gør det vanskeligt at udleje 
boligerne fremover, kan de på det grundlag nægte at 
godkende afdelingsmødets beslutning. 
Hvis organisationsbestyrelsen godkender 
beslutningen, skal det også godkendes af Ikast-
Brande Kommune, da det medfører en lejeforhøjelse 
på over 5 pct. 
 

 

4 Valg af 
afdelingsbestyrelses-
medlemmer og 
suppleanter. 

Der var ikke stemning for etablering af en 
afdelingsbestyrelse. 

 

5 Eventuelt Viceværterne blev rost. Der sker noget når man ringer. 
Afd. 14: 
Affaldsbeholder må godt bruges af afdelingens 
beboere til grønt affald, men det er dyrt. Hvis det er 
muligt, så kør selv på genbrugspladsen med det. 
Der blev efterlyst en tydelig opmærkning af p-
pladserne. 
Der var et ønske om opsætning af skilte med teksten: 
Parkering forbeholdt afdelingens beboere. 
 

 
Referent Forretningsfører Kent Damm Kristiansen 


