
Afdeling 1 - Afdelingsbestyrelsen Brøndby- 
vestervej 110 A 
2605 Brøndby TRANEMOSEGÅRD

Referat af: Ordinært afdelingsmøde 2022. Tranemosegaard, afdeling 1, Tranevænget

Afholdt: Onsdag, d.12.10.2022 kl. 18.00-22.00

Deltagere: Tilstede var 76 lejemål (2 stemmer hver)

Sted: beboerhuset, Ankerhus, tranestien, 2605 Brøndby

Punkt i. Velkomst og orientering

Afdelingsformand Tim Resen bød velkommen til dette ordinære afdelingsmøde 2022.

Tim Resen præsenterede bestyrelsen og fortalte om hvordan organisationen er opbygget. Tranevænget er en del af den 
selvejende organisation Tranemosegaard. Tranemosegaard ejer BO-VEST som har til opgave at administrere efter loven, og 
hjælpe bestyrelserne i de enkelte afdelinger.

Punkt 2. Valg af dirigent og stemmetællere

Afdelingsbestyrelsen foreslog Kirsten Mogensen, og hun blev valgt. Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt varslet og 
dermed beslutningsdygtigt. Der var ingen indvendinger til dagsorden, som dermed blev godkendt.

Der blev valgt 3 stemmetællere: Jens, Kirsten og Grethe.

Punkt 3. Valg af referent
Maria Duelos Lindstrøm fra BO-VEST blev foreslået som referent og valgt.

Punkt 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Tim Resen fremlagte bestyrelsen beretning om hvad der er foregået siden sidste ordinære afdelingsmøde.

Nye garagedøre. Der er blevet monteret nye garagedøre, som dog viste sig at være for lette at bryde ind i. Der er nu lavet 
en løsning med en ekstra hængelås.

Spørgsmålet om hvorvidt husdyrhold skal være tilladt i afdelingen har været sendt til urafstemning. Urafstemningen gav et 
markant nej. Det blev dermed en opgave for bestyrelsen at forholde sig til, hvordan man kan sikre sig at beslutningen om at 
husdyrhold ikke er tilladt i afdelingen bliver overholdt. Tim Resen fortalte også, at man ifølge reglerne ikke kan have to ur
afstemninger i træk om samme spørgsmål. Der skal være et ordinært møde imellem.

Opgange, døre og baldakiner er blevet renoveret i dette år. Der er opstået mulighed for at omdanne tidligere skralderum til 
supplerende kælderrum/pulterkammer, som beboerne kan ansøge om. Da det er meget efterspurgt, vil bestyrelsen under
søge om der er mulighed for at etablere flere endnu.

Parkering har været et tema med henvendelser til bestyrelsen om, at der ikke er parkeringspladser nok. Tim Resen henviste 
til bestyrelsens forslag (punkt 7).

Gavlisolering er den aktuelle, store byggesag. Formanden orienterede om hvordan forløbet har været i forhold til at få 
igangsat dette arbejde. Sidste år blev der bevilget 600.000 kr. til at få et gammelt udbud opdateret til gældende priser. For
målet var at få lavet et udbud til licitation, så entreprenører og håndværkere kunne byde på det. Imidlertid var der ingen, 
som bød på udbuddet. Status nu er [..].



Status på Altaner. Altan.dk har lavet et materiale, som er godkendt i kommunen med byggetilladelse. Vi mangler stadig at 
afklare, hvor mange, som er interesseret i at få en altan med den økonomi, som forslaget indeholder. En mulighed er at 
undersøge finansiering over 30 år for at gøre prisen pr. måned mere spiselig. Det er kun de beboere, som får en altan, som 
skal betale.

Graffitiprojekt. En af de gamle tørregårde har været lavet om til et sted, hvor man kan lave graffiti. Kim har stået bag. Be
styrelsen synes det har været et rigtig godt projekt, som har fungeret rigtig godt også.

Ejendomskontorets nuværende og fremtidige bemanding. Formanden fortalte, at både førstemanden og ejendomssekre
tæren er stoppet. Det er ikke på sigt holdbart at have så lav bemanding, men der er behov for at se på, hvordan opgaverne 
skal løses for at holde husleje nede. Formanden henviste til forslaget om partnerskaber. Dette skal ses i sammenhæng med 
at afdelingens økonomi fremover bliver strammere på grund af skærpede krav om lovpligtig opsparing til vedligeholdelses
opgaver over en 30-årig periode (se punkt).

Vandtryk, vandkvalitet, regulering af koldt og varmt vand. Nogle beboere oplever problemer med dette. HOFOR undersø
ger hvad problemerne er.

Kommentarer
En beboer fortalte, at problemet med manglende isolation i gavlvægge er alvorligt i deres lejlighed, hvor det fører til skim
melsvamp. Flun fremførte, at problemerne med kondensvand og skimmelsvamp efter hendes oplysninger skal ses som en 
mangel på boligen, og at byggesagen om isolering af gavlene derfor ikke skal sættes til urafstemning, men igangsættes med 
det samme. En anden beboer fortæller, at det ikke kun er i gavlene, at der er problemer med skimmelsvamp men også i 
sammenføjninger. Tim Resen svarede, at selv hvis det er et lovkrav at udbedre problemet, så skal byggeprojektet stadig i 
udbud og forarbejdet laves.

Derefter godkendte forsamlingen bestyrelsens beretning.

Punkt 5. Orientering om regnskab 2021
Områdechef Kim Milton fra BO-VEST orienterede om regnskabet for 2021. Regnskabet er godkendt, så det er alene et ori
enteringspunkt.

Regnskabet viser samlet set et overskud på 116.956 i 2021.

Kim Milton gennemgik de væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Punkt 6. Fremlæggelse af henlæggelsesplan for Tranevænget

Tim Resen uddybede hvad den lovpligtige henlæggelsesstrategi får af betydning for afdelingens økonomi. Flenlæggelses- 
strategien betyder, at der skal være en detaljeret plan forforventede renoveringer- og udskiftninger. Desuden må renove
ringer af eksisterende bygninger ikke lånefinansieres, så der skal spares op (henlægges) til de planlagte renoveringsopga
ver. Det stiller øgede krav til opsparing, og gør det sværere at holde huslejen nede. Det er en stor prioritet at undgå store 
huslejestigninger. Loven betyder også, at evt. overskud skal gå til opsparing (hensættelser).
Tim Resen forklarede, at budgettet (og dermed huslejen) vil skulle stige med 2,3 procent i år med mindre afdelingen vælger 
at iværksætte de tiltag, som bestyrelsen stiller forslag om.

Spørgsmål: Flvad viste den detaljerede gennemgang om tilstanden af ejendommen og dens bygningsdele?

Tim Resen sagde, at rapporten viste, at "vi slet ikke har krise, vi har gode bygninger, men så er de heller ikke bedre". Flan 
sagde også, at alle var velkomne til at få sendt rapporten og selv se detaljerne.

Punkt 7. Indkomne forslag (se detaljeret beskrivelse i indkaldelsen).

Forslag a. Driftssamarbejde mellem Tranehaven, Mo
serne og Tranevænget

Forslaget vedtaget ved afstemning

Forslag b. Brugerbetaling i vaskerierne Forslaget afvist ved afstemning



Forslag c. Etablering af legeredskab (tovbane) Forslaget vedtaget ved afstemning

Forslag d. Skuret ved Brøndbyvestervej 84, omdannes 
til barnevogns-/cykelskur

Forslaget gik ikke til afstemning, da økonomien i det ikke 
var beskrevet. Men Tim Resen fortalte, at ejendomskonto
ret var i gang med at undersøge muligheden.

Forslag e. Støjdæmpning, lukketid og højttalerforbud 
ved boldburet

Forslaget gik ikke til afstemning, da det sidste år blev ved
taget, at bestyrelsen skal arbejde på at finde løsninger 
både på fodboldstøj og øvrig støj og uhensigtsmæssig brug 
af området. Men hvad er der gjort, og hvad tænker man 
at gøre? Tim Resen sagde at man arbejder videre på at 
finde løsninger, men at man kun ønsker at gøre noget,
"som reelt kan virke" og gennemføres.

Forslag f. Ændret praksis ved renovering af badeværel
ser

Punktet går ikke til afstemning, da økonomien i det ikke er 
beskrevet. Men bestyrelsen vil gå videre med at under
søge, om der kan være nogle mere "up-todate"-råderets- 
bestemmelser på dette område.

Forslag g. Anvendelse af microcement ved renovering 
af badeværelser

Punktet frafaldes, da bestyrelsen kan fortælle at brugen af 
microcement ikke hører under råderetten. Derfor vil evt. 
microcement skulle retableres ved fraflytning.

Forslag h. Forslag om beskæring af træer ved p-plad-
ser.

Dette er ikke et forslag der skal stemmes om. Men der vil 
blive fulgt op på det.

Forslag i. Etablering af fartdæmpende vejbump i Tra
nevænget

Forslaget kan ikke stemmes om, da det ligger uden for af
delingens råderum at etablere vejbump. Det er kommu
nen. Bestyrelsen orienterer om hvad dialogen med kom
munen hidtil har afdækket af konkrete forhold og regler, 
som forbyder etableringen af vejbump på kort sigt. Man 
søger fortsat en løsning.

Forslag j. Forslag om mulig opgradering af internetfor- 
bindelsen til 1000/1000

Forslaget vedtaget ved afstemning.

Forslag k. Bestyrelsen pålægges at lave en helhedsplan 
for P-pladser

Forslaget vedtaget ved afstemning.

Forslag 1. Forslag om tilladelse til husdyrhold Forslaget afvist ved afstemning.

Forslag m. Forslag om tilladelse til at holde kat Forslaget afvist ved afstemning.

Forslag n. Isolering af endegavle Som beskrevet under bestyrelsens beretning er det beslut
tet at arbejde videre med isolering af endegavle. Licitati
onsprocessen for dette er en del af budgettet, der skal 
stemmes om i punkt 8.

Der skal derfor ikke stemmes om punktet.

Stilleren af forslaget erklærede, at hun vil gå videre med at 
undersøge om dette forløb er efter reglerne eller om der 
skal handles hurtigere på at udbedre problemerne.

Bestyrelsen fortalte at der ikke behøver gå et år. Der kan 
indkaldes til et ekstraordinært møde om dette dagsor
denspunkt, når økonomien i det er beskrevet.

Punkt 8. Godkendelse af budgettet for 2023
Områdechef Kim Milton fra BO-VEST præsenterede budgettet for 2023. Med afsæt i beslutningen om at vedtage et drifts
samarbejde som foreslået af bestyrelsen præsenteredes et budget med en huslejestigning på 1%, i forhold til den oprinde
lig varslede huslejestigning på 2,33%.
Kim Milton gennemgik de budgetposter, hvor der er væsentlige ændringer i forhold til 2022 budgettet.



Herefter gik budgettet til afstemning.
Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 1%.

Punkt 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Navn: Angiv stemmetal

Steen Hansen Valgt uden modkandidat

Jonas Vestbjerg Valgt uden modkandidat

Connie Mikkelsen Valgt uden modkandidat

Punkt 9.b. Valg af 3 suppleanter (ingen suppleanter)

Punkt 10. Valg til repræsentantskabet i Tranemosegård 22/23
Det blev godkendt at bestyrelsen udpeger, hvem der skal deltage.

Punkt 11. Eventuelt
Kan man få en elektriske cykelpumpe op, så man hurtigt kan få pumpet sin cykel? (bestyrelsen undersøger) 
Er der olieopsamling ved bilvask, og er der en løsning på børn, der henter vand (svar: Ja).

'"le solfanger/vindmølle op på sin altan (til strøm)

Punkts 2. Afslutning
Dirigent K#sten Mogensen takkede for god ro og orden, og mødet blev hævet.

Tim Resen, formand Kirsten Mogensen, dirigent


