
Referatet indsættes i afsnit 12 i Beboermappen 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 14. marts 2022 i Stutterivænget 
 
Deltagere: 
15 lejemål var repræsenteret med i alt 19 beboere inkl. Klaus og Hanne fra bestyrelsen samt Børge og Jimmy fra KAB. 
 
Velkomst og valg af dirigent: 
Klaus bød velkommen. 
Klaus blev valgt som dirigent. 
 
Valg af stemmeudvalg og referent: 
Stemmeudvalg: Mette, nr. 11, 2.tv. 
Referent: Hanne Milwertz 
 
 
Forslag om aftale med Yousee (kontrakttillæg) og bevilling af kr. 18.750 til ekstern rådgiver 
Børge fremlagde de varslede prisstigninger fra Yousee og de nye TV pakke priser, som ses i mødeindkaldelsen. Vi har ikke så 
mange valg lige nu, da prisen for en TV pakke vil være dyrere for den enkelte beboer, hvis aftalen skal indgås direkte med Yousee. 
 
Prisen for grundpakken vil dog være 209 kr. pr. måned frem til 31.12.2022, da vi har betalt Copydan. Fra 1.1.2023 vil prisen være 
259 kr. månedligt. 
 
Vi kan måske få andre og billigere muligheder fremover, hvis vi hyrer en ekstern rådgiver til at undersøge mulighederne, inden 
aftalen med Yousee udløber igen. Rådgiveren vil undersøge mulighederne i første omgang og senere med en præsentation af 
mulighederne på et beboermøde. 
 
Yderligere: 
Hvis man vil opsige grundpakken, skal det ske via ejendomskontoret 
 
Afstemningsresultat:  
Forslag blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Forslag om ændring af vaske- og tørrepriserne i vaskerierne fra 1. april 2022: 
Forslaget er, at en vask fremover koster 14 kr. og 30 minutters tørretid 10 kr., da de nuværende priser ikke dækker 
omkostningerne bl.a. på grund af stigende el priser. 

   
Afstemningsresultat:  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Ekstra orienteringspunkt fra Børge om fugtundersøgelser i ejendommen: 
Børge oplyste, at  fugtundersøgelserne snart igangsættes  i ejendommen, så I skal ikke undre jer, når der pludselig går nogle 
rundt og tager billeder. Der vil også blive iværksat prøver i ca. 10 lejemål heriblandt 6 gavl lejligheder. De berørte beboere bliver 
orienteret. Vi forventer, at der vil være noget konkret til beboermødet i efteråret 2022. 
 
Opfølgning på byggeprojektet: 
Vi vendte forskellige spørgsmål, men det vigtigste er, at projektet er ikke afsluttet, og vi gør meget for stadig at holde Øens op på 
at få afsluttet de forskellige udeståender. 
Der arrangeres senere en fælles oprydning i kældrene, fælles rum og udendørs arealerne. 
Beboerne i opgang 13, st.tv. ønsker, at blad- og glascontainerne flyttes væk igen fra trekanten mellem nr. 11 og 13, da det ikke er 
pænt, når de ser ud af stuevinduet. 
 
Tilbuddet om nye køkkener 
Der er nok, der har tilsluttet sig tilbuddet. Hvis man selv ønsker at bekoste udskiftningen, skal man indsende en tegning til 
ejendomskontoret, som skal godkendes inden udskiftningen. 
 

Tak for et godt møde 


