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AFD. 88    FUGLSANGPARK                                                                               

 
Farum 29.05.2019 

 

Referat af beboermøde 28. maj 2019 

Velkomst ved formand Helen Rasouli 

 

Valg af dirigent: David Jennow fra Organisationsbestyrelsen 

David konstaterede at formalia vedr. indkaldelse var i orden og gennemgik dagsorden. Et ekstra indkommet 

forslag/information om energi blev sat under punktet evt. 

Valg af referent: Preben Bjørn 

Valg af stemmeudvalg:  Annet David og Lene Brandstrup 

Beretning: v. Helen Rasouli 

Helens beretning er vedlagt. 

Resultat af skimmelsvamp og radonprøver. V. Thomas Tang fra AAB 

Der er konstateret skimmelsvamp i en del lejligheder, og det er tydeligt at der mangler ventilation.  Tallene er 

tilgængelige, og vil snarest blive givet videre. Thomas fortalte også, at skimmelsvamp ikke generer alle på samme 

måde, men at tallene under alle omstændigheder ikke må være for høje. Bestyrelse og AAB arbejder på at 

fremlægge et forslag til forbedringer, herunder ventilation, til september. 

Radonprøver er der kun foretaget i 6 lejligheder, da prøvetidspunktet for en generel og optimal undersøgelse var 

forpasset. 

Der var mange spørgsmål og indlæg om emnet, men AAB lovede, at der hurtigt bliver lavet en oversigt, så alle får 

besked om deres lejlighed. Der er i øvrigt kun tal for dem, der var hjemme eller havde afleveret nøgle. Nu ser vi 

fremad for at finde løsninger, der gør at vi kan blive boende i vores lejligheder.  

Regnskab, orientering:  v. Sumaela Malik 

Sumaela gennemgik regnskabets punkter, især de som har medvirket til overskuddet. 

Der var spørgsmål om ikke forbrugte penge forsvandt ud af bebyggelsen. Det gør de ikke, de bliver f.eks. overført 

til henlæggelser til tage. Overskuddet bliver brugt til at undgå eller reducere huslejestigninger. 

Et spørgsmål om varmefladeafgiften fra fjernvarmen ville stige, kunne ikke besvares fra AAB eller bestyrelsen, 

men en beboer mente ikke den ville stige. 

Indkomne forslag: 

Punkterne a, b, og c handlede alle om at nedtage den pullert der har stået i det lange stræde, og derfor foreslog 

ordstyrer, at slå diskussionerne sammen. 

Der var en god debat om bl.a.  sikkerhed i strædet, hastighed, pizzabiler, bevægelsesbesværede, aflæsning, 

dovenkørsel, effektive bump.  

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/tpd/logos/547258ae00006400057bb762/0x0.png&imgrefurl=https://dk.trustpilot.com/review/aab.dk&docid=uYF1YSAyLWnAuM&tbnid=XNSrgMX_CFw79M:&vet=1&w=689&h=496&hl=da&bih=566&biw=1366&q=aab&ved=0ahUKEwjzyaKXrK3RAhVCfiwKHTuyCtUQMwiLAShQMFA&iact=mrc&uact=8
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Beslutningen blev at: Pullerten nedtages og bestyrelsen sørger efterfølgende for tiltag, der bremser fart og giver 

hensynsfuld køreadfærd. For 46 imod 4 undlod 4. 

Punkterne d og e handlede om beplantning på grønningerne og blev slået sammen. 

En enig forsamling bakkede op om forslaget fra bestyrelsen: at der blev nedsat en arbejdsgruppe der skulle lave 

en plan til september mødet. Gruppen har minimum 11.000 kr. at starte med. I gruppen sidder Stine 129 og Lone 

137, og de samarbejder med bestyrelsen. 

Valg 

De to ledige bestyrelsesposter blev uden modkandidater besat af: 

Frank Rostved nr. 114  

Morten Rosenvold Villadsen nr. 128 

Fire stillede op til de suppleantposter og efter kampvalg blev det: 

Preben Bjørn nr. 145 - 1. suppleant 

Kirsten Sørensen nr. 148 - 2. suppleant 

Eventuel  

1. Jim fra nr. 44 havde et indlæg om indeklima i Fuglsangpark, manglende isolering og alternative 

løsningsmodeller, så som solceller og varmepumper. Bestyrelsen var glad for input, og AAB lovede at tage det 

med til teknikerne i det fortsatte arbejde om løsninger, der helst skal kunne støttes af landsbyggefonden. 

Det er vigtigt at vide noget om varmefladeafgiften indflydelse på løsningmuligheder. 

2. SPM: Hvad sker der med den vedtagne randisolering? Svar: Thomas Tang:  På grund af, at den ikke er 

medtaget i DV-planen, er den blevet fjernet 

3. SPM: Er det muligt at finde penge til udskiftning af postkasserne?  Svar: Jimmi Hilligsøe (daglig leder):   Der er 

ikke råd til at skifte alle, men vi vil se på det. 

4. SPM: Er det muligt at finde penge til maling af det sorte træværk, især pyntelister? Svar: Jimmi: Viceværterne 

vil se på det. 

5. SPM: Er det muligt at få en affaldsordning der muliggør sortering af hårdt og blødt plast?  Svar: Bestyrelsen: Vi 

er ved at undersøge affaldssorteringsproblematikken. 

6. SPM: Hvad sker der med de nedsatte interessegrupper i forhold til helhedsplanen?  Svar: Thomas Tang: De er 

ikke blevet indkaldt endnu.  

Dirigenten takkede for god ro og orden, og Helen sagde tak for et godt møde til de 27 fremmødte boliger fra Afd. 

88 og David, Samuela, Thomas og Jimmi fra AAB. 

Ref.  Preben Bjørn                                Ordstyrer David Jennow 
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Formandens beretning maj 2018 - maj 2019 

I det forgangne år stoppede vores formand Martin, fordi han flyttede fra foreningen. Jeg tiltrådte efterfølgende 

som formand i februar i år, så derfor er min beretning i sagens natur begrænset til de emner jeg har kendskab til. 

Victoria og Vibeke har valgt ikke at stille op til bestyrelsen igen. Jeg vil gerne takke både Martin, Victoria og 

Vibeke mange gange for det store arbejde de har lagt i bestyrelsen. Vi glæder os til at byde de nye medlemmer 

velkomne. 

Sociale arrangementer 

På det ekstraordinære møde i februar var der mulighed for at give input til og skrive sig på forskellige sociale 

aktiviteter. Der var mange spændende ideer lige fra fotoværksted til spilleklub. Sidenhen har vi fået en 

henvendelse om et tekstilværksted.  

Bestyrelsen har besluttet at stille bestyrelseslokalet i nr. 122 til rådighed for de beboere, som ønsker at mødes 

regelmæssigt, som f.eks. et tekstilværksted eller en spilleklub. Det vil være muligt at få hyldeplads i lokalet, og 

eneste krav er, at arrangementet er åbent for alle beboere. 

Det foregår på den måde, at man aftaler et fast tidspunkt med bestyrelsen, og så låner man en nøgle fra gang til 

gang. Det vil fortsat være muligt at afholde én-gangs arrangementer i det store eller lille fælleshus. 

Varme i boligerne 

Der har været en del debat i foreningen om, hvornår varmen skal tændes og slukkes i Fuglsangpark. Det har hidtil 

ikke været en fast aftale om, hvornår der tændes og slukkes for varmen. Det gør at der indimellem har været 

koldt i boligerne, fordi varmen i år blev slukket den 20. maj.  

Vi har i bestyrelsen undersøgt hvordan vi kan finde nogle kriterier for, hvornår der skal tændes og slukket. Bl.a. 

har vi af AAB fået oplyst, at der skal kunne opretholdes 21 grader i boligerne. Der er stor forskel på lejlighederne i 

forhold til hvor godt isolerede de er og om det er et ”endebolig”, og dermed om der kan opretholdes 21 grader i 

boligen. 

Jeg ville personligt foretrække selv at kunne bestemme hvornår jeg har varme på, men det ville kræve at 

anlægget er tændt året rundt, og det ville betyde en stigning i varmeregningen. I stedet for har bestyrelsen 

besluttet, at varmen bliver tændt hvert år den 1. september og slukket igen den 31. maj. Så prøver vi det nogle 

år og så må vi evaluere om det imødekommer behovet. 

Nyttehaver 

Bestyrelsen har gennemgået alle nyttehaverne og sørget for, at alle beboere der har ønsket det i år, har fået en 

nyttehave. Bestyrelsen vil desuden sørge for, at alle haver afmærkes, så skillelinjerne mellem haverne bliver 

tydelige. Vil man som beboer gerne have en nyttehave skal man henvende sig til bestyrelsen. 

 

Helhedsplan og budget 

Vi har i bestyrelsen haft møde med AAB om helhedsplanen for Fuglsangpark. Helhedsplanen går ud på, at vi på en 

gang får renoveret de store ting som tag, isolering af gulve, radonsikring, mv. Det er i sagens natur ikke en billig 

omgang, og selvom vi har fået en flot bevilling fra landsbyggefonden på 10 mio. kr., så dækker det kun en mindre 

del af omkostningerne ved helhedsplanen. Vi har derfor i samarbejde med AAB besluttet at se på, om vi kan lave 

en renoveringsplan i flere faser, som landsbyggefonden kan støtte, som gør at vi kan fordele omkostningerne ud 

over en længere periode. Det trænger sig på med en større renovering. Vi forventer at have et forslag klar til 

afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde i september.  

Vi har udsat godkendelse af budget for 2020 til det ekstraordinære afdelingsmøde i september. Det har vi fordi vi 

gerne vil give den nye bestyrelse mulighed for at være med i planlægningen af budgettet for 2020. 
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Forslag til afdelingsmødet 

Vi har modtaget en række forslag som vil blev gennemgået på mødet, som I har fået kopi af med indkaldelsen til 

mødet. Desuden har vi modtaget forslag til renovering af husene og legepladserne – disse forslag var ikke med, 

da der ikke er angivet hvad det vil koste at gennemføre, og derfor kan vi ikke stemme om det. I stedet for tager vi 

i disse forslag med i dialogen om helhedsplanen og den i gang værende renovering af legepladserne. 

I forhold til legepladser har en af nuværende legepladser vist sig ikke at være sikre, og derfor skal den renoveres. 

Det er der ved at blive indhentet tilbud på. Har I nogle konkrete ønsker så kom med dem til bestyrelsen. 

En beboer har indgivet et forslag til vedligehold og rengøring af det store fælleshus. Det har bestyrelsen 

videregivet til vores inspektør til opfølgning. 

Bestyrelsens arbejde fremadrettet 

Noget af det som bestyrelsen forventer at få lavet til efteråret er en velkomstfolder til nye beboere, og så skal 

reglerne for udlejning af fælleshusene opdateres. Ydermere har vi fået vores domænenavn til hjemmesiden 

reaktiveret, og vi har nu første udkast til en hjemmeside færdig. På hjemmesiden vil I bl.a. kunne se 

arrangementer, skrive jer op til et nyhedsbrev og bytte indbo. I får besked så snart hjemmesiden er færdig. 

 

Hvis I gerne vil i kontakt med bestyrelsen, så kan I træffe os i nr. 122 den første tirsdag i måneden ml. 18.30-

19.00 – eller man kan skrive til os pr. brev i postkassen ved nr. 122 eller pr. e-mail, så vender vi tilbage snarest 

muligt. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Helen Rasouli 

Formand 

 


