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Referat af beboermøde 17. september 2019 

Velkomst ved formand Helen Rasouli 

Valg af dirigent: Frederik Witte, afdelingsrådgiver AAB 

Frederik konstaterede at formalia vedr, indkaldelse var i orden og gennemgik dagsorden. 

Træfældning (punkt 6 under indkomne forslag) blev taget af dagsordenen, da bestyrelsen allerede har aftalt med 
afdelingsfunktionærerne vedr. fældning 

Valg af referent: Frank Rostved-Anberg 

Valg af stemmeudvalq: Punktet blev udsat til der eventuelt ville blive brug for et stemmeudvalg. Det blev ikke 
aktuelt på mødet, da alle afstemninger foregik ved håndsoprækning. 

Orientering om skimmelsvamp/radon måling:  

Thomas Tang, Projektleder fra AAB gennemgik resultater af skimmelsvamp og radon måling. Resultatet af 
undersøgelsen er fremsendt til alle beboere i september måned i Nyhedsbrev fra AAB. 
Der blev fra beboernes side udtrykt utilfredshed med, at der er gået for lang tid før resultatet af målingerne er 
meldt ud, at ca. 30 boliger ikke var med i skimmelsvampsundersøgelsen, at nogle resultater af målinger mangler 
og at der mangler opfølgning på målingerne. Der vil blive fulgt op i forhold til de 30 boliger som mangler at blive 
testet, ligesom der vil blive fortaget yderligere test i de boliger, hvor den første test har indikeret et højt niveau af 
skimmelsvamp. Beboerne i disse boliger vil få direkte besked. 
Der blev gjort opmærksom på, at det er helhedsplanen som skal imødegå de generelle problemer med 
skimmelsvamp og radon, mens det for udvalgte boliger kan være nødvendigt at udbedre skader fra skimmelsvamp 
før helhedsplanen gennemføres. 

Status helhedsplan 

Formanden gav en status på bestyrelsens og AAB's indsats siden sidste beboermøde, i forhold til at få en 
helhedsplan for Fuglsangpark på plads. 
Bestyrelsen har forsøgt at få en helhedsplan i flere faser, som landsbyggefonden kunne støtte. Formålet var at 
fordele omkostningerne ved en større renovation ud over en længere periode - men stadig med det fokus - at 
vores boliger skal være gode, sunde boliger at bo i. 
Det er pt. ikke lykkedes at komme i mål med en sådan plan. For det første fordi planlægning af en helhedsplan, er 
en utrolig kompliceret proces. Bestyrelsen har haft en del møder med AAB de seneste måneder, for at prøve at 
forstå alle elementer som har indflydelse på helhedsplanen. For det andet, så har det vist sig, at flere af de 
løsninger, som er afprøvet i Fuglsangpark og som bestyrelsen så som gode løsninger på isolering og udluftning - 
de er ikke er optimale, langsigtede løsninger. For det tredje har bestyrelsen været bekymret for, hvor stor en 
huslejestigning renovering af vores boliger vil medføre. 
Betingelserne som knytter sig til en helhedsplan i forbindelse med finansieringen, gør at det måske bedre kan 
betale sig at få det hele lavet på en gang. Idet det vil blive lagt et loft over, hvor meget huslejen må stige, men 
det kræver at vi finder frem til en helhedsplan, som landsbyggefonden kan godkende. Vi skal f.eks. have mekanisk 
ventilation med i vores helhedsplan, for at landsbyggefonden vil godkende den - og det skal vi også for at 
imødekomme problem med skimmelsvamp og radon, så vi får sunde boliger at bo i. 
Det er en stor mundfuld for bestyrelsen at skulle nå i mål med en helhedsplan, som bestyrelsen kan stå inde for. 
Ligeledes er det en stor mundfuld for AAB at nå frem til en løsning, som kan få landsbyggefondens godkendelse og 
ikke mindst beboernes støtte. 
Bestyrelsen håber at kunne indkalde til et afdelingsmøde inden jul, hvor helhedsplanen vil blive præsenteret i sin 
helhed. På mødet vil diverse rådgivere deltage i mødet, så beboerne kan få mulighed for at stille spørgsmål. 
Planen er det endelige forslag skal være klar til godkendelse på et nyt beboermøde - formentlig i starten af det 
nye år. 
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Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år:  
Budgettet for 2020 blev præsenteret af Martin Timm Holmstav, projektcontroller, AAB. 
Som besvarelse på spørgsmål fra beboerne fremgik, at 

• Overskud fra et regnskabsår indregnes som indtægt over 3 år. 
• Der afsættes 667.000 kr. pr år til tag, som en opsparing. Hvis helhedsplanen besluttes, tages opsparingen 

herfor med i betaling af helhedsplan, og ny opsparing til tag starter. 
• Ejerforeningens bidrag (kr. 15.000) er en del af diverse udgifter, mens de enkelte ejeres bidrag ligger 

under balancen og ikke har driftsmæssig påvirkning. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

Behandling af indkomne forslag:  

1. P-plads udvidelse: 
Forslaget blev fremlagt af forslagsstiller. Der er pladser på hver parkerings der ikke kan bruges pga. designet af 
pladser og hegnet rundt om p-pladserne. Desuden er pladserne små i forhold til størrelsen på bilerne. 
Forslaget kunne ikke vedtages pga. manglende økonomi. Det blev tilkendegivet, at bestyrelsen kan arbejde videre 
med eventuelt re-design af p-pladserne. 
Der blev mindet om at beboere, som oplever at der er for få p-pladser, kan anvende tilstødende p-pladser, og at 
firnnabiler ikke må holde på p-pladserne. Disse skal i stedet parkeres på græsset langs vejen, som er en kommunal 
vej, hvor der er fri parkering. 

2. Hundelegeplads: 
Forslaget blev fremlagt af forslagsstiller. Der var blandt beboerne en bekymring for, hvordan det vil påvirke vores 
fællesareal meden hundelegeplads, og det blev påpeget, at der allerede er mange frie områder indenfor 
rækkevidde. 
Forslaget blev efterfølgende nedstemt. 

3. Plads til storskrald 
Forslaget blev fremlagt af forslagsstiller. 
Begrundelsen for at storskrald blev nedlagt er, at affaldet skal være sorteret inden det afhentes, ellers hentes det 
ikke eller det bliver meget dyrt at få det hentet. Funktionærerne har ikke tid til at sortere det. 
Efter en del debat, blev der stillet et ændringsforslag der indebar at der: 
1. arrangeres byttedag i det store fælleshus, hvor beboerne kan aflevere brugbart indbo, som andre beboer kan 
afhente gratis. Mette og Annet påtog sig at arrangere første byttedag. Overskydende indbo fra dagen gives til 
genbrug. 
2. der aftales med kommunen, at der på udvalgte datoer afhentes storskrald ude på vejen foran p-pladserne. AAB 
sørger for at aftale det med kommunen. 
Beslutning: ændringsforslaget blev vedtaget. 

4. Beplantning og bænke 
Forslaget blev fremlagt af forslagsstiller. 
Der blev udtrykt bekymring om frugttræer i forhold til jordens beskaffenhed (forurening), hvilket skal undersøges 
nærmere, og om skolebørnene kan ødelægge beplantningen og om træerne vil skygge ind i beboernes haver eller 
nyttehaver. 
Det skal undersøges om der kan hentes støtte fra landsbyggefonden vedr, beplantning på ude områder. Vendes 
med bestyrelsen på næste møde og tages eventuelt med i helhedsplanen. 
Beslutning: der arbejdes videre med forslaget og hvis muligt tages det med i helhedsplanen. 

5. Grønninger og bænke 
Forslaget blev fremlagt af forslagsstiller. 
Forslaget forklaret. 
Tages med i beslutning på punkt. 4 ovenfor. 

Eventuelt:  
• De store skraldespand trænger til at blive vasket et par gange om året. 

ABB vil sikre, at de bliver vasket. 
• Referater fra bestyrelsesmøder savnes omdelt. 

De har hidtil hængt på bestyrelseslokalets dør, og vil fremadrettet fremgå af hjemmesiden 
www.fulgsanapark.dk (Helle). De hænges op ved bestyrelseslokalet mm. 

• Bekymring om jorden tilstand i haverne pga. tidligere losseplads. 
Det bør undersøges om det er tilfældet og hvis jorden er forurenet, skal info deles fremadrettet med nye 
beboere. 

Frederi Witt 

N44,-/1 

 

Helen Rasouli 
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