
 

Referat fra  
Afdelingsbestyrelsesmøde, 
Budgetformøde 
                

Afdeling 1015 

Adresse, Sortemosevej 1G 

 

Mødedato: 20. juni 2016 kl. 19.00 

 

 

Til stede: Kim, Henrik, Bendt Ø., Kenneth, Lone og Gitte 

Afbud: Tenna 

Fra administrationen: Simone (SIPA), 

Jan (JAWS) og René (REPA) 

 

Referat sendt ud den 1. juli 2016 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Dirigent: René 

Referent: René 

 

2. Godkendelse af forrige refe-

rat 

Blev ikke behandlet, ref. fra markvandring 29. 
februar 2016 er godkendt pr. mail 
 

3. Budget 2017 Kim startede med at kommenterer den fremsendte 
serviceaftale med manglende 1.100 mandetimer. 
REPA forklarede tilsendte mails vedrørende ser-
viceaftalen. Der var en god dialog om bestyrelsens 
ambitioner og serviceniveauet i Egeløvparken. Der 
er pt. kun 80 % mandetimer (5.750) til at udføre et 
ønske om serviceniveau på 6.850). 
 

 450.000 til gartner blev trukket ud 

 200.000 til ferieafløser blev trukket ud 

 1.800 timer på ’alt det grønne’ ønskes trukket ud 
af serviceaftalen, det ønskes udbudt 

 Udbud vurderes af bestyrelsen til 20.000, og det 
blev skønnet, at vindende entreprenør / gartner 
kan udføre dette for 400.000 årligt 

 133 Resultatkontoen blev revideret fra 134.000 
til 54.000, driftsstøtten ønskes afviklet over 10 år 
og ikke 7 år som i fremlagt 

 203107 Indtægt carporte forhøjes med 56.000, 
grundet nye carporte og campingvognspladser 

 114.900 Vagtrunderinger udvides til at inkludere 
efterårsferie 13.000 og juleferie 13.000 

 114.900 Snerydning på P-pladser fastholdes 
110.000, ’timer der frigives i driften bruges på til-
syn af gartner og snerydder’ 

 116.232 Paptage justeres fra 400.000 til 200.000 
og renovering i 2021 fremrykkes til 2018. Det 
blev vurderet, at realkreditlån på 10.000.000 gi-
ver 600.000 årligt i ydelse, konsekvens i 2019 er 
huslejestigning på ca. 4 % 
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 116.221 Fuger i facader justeres fra 400.000 til 
300.000 og følgende år 150.000 

 116.317 og 116.141 mv. genopretninger ved fra-
flytninger blev forklaret 

 116.262 Smøring af vinduer og døre ændres fra 
50.000 til 85.000 iht. tilbud 

 116.141 genopretning af grønne arealer forhø-
jes, 2018 200.000 og 2019 200.000. Til boldba-
ne og randbeplantning for Egeløvparken 

 120 Henlæggelser forhøjes iht. ovenstående 

 SIPA reviderede budgettet løbende på mødet og 
fremlagde huslejestigning på 1,05 % ish. Besty-
relsen accepterede budget 2017, SIPA sender 
revideret budget frem pr. mail 

 Efter mødet er udgifter til lånoptagelsen til car-
porte lagt i budget, huslejestigningen bliver 1,28 
% 
 

4. Orientering fra formanden 

og drøftelse af sager 

Punktet blev ikke behandlet 

5. Serviceaftalen Blev behandlet under punkt 3. og iht. mail af 
12/5-16 samt 13/6-16 ifm. budget 2017. 
 

 REPA fremsender revideret serviceaftale iht. 
aftaler vedrørende budget 2017 og de 1.800 
timer, som udliciteres 
 

6. Eventuelt 

 

Ingen punkter blev behandlet 

7. Næste møde afholdes:   Blev ikke behandlet, men det er aftalt pr. 

mail mandag til 29/8-16 kl. 19.00 

 

 


