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I dette nummer fylder referaterne af afdelingsmøderne ganske meget. Det er
måske ikke den mest ophidsende læsning, men jo
ganske relevant stof. I øvrigt var møderne velbesøgte, selv om der var tale om
”tynde” dagsordener.

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE
D. 22. JANUAR
Hvor mange TV-kanaler skal vi
have?
Når du læser denne artikel, har
du allerede modtaget indkaldelse
til det ekstraordinære afdelingsmøde, og for en sikkerheds skyld
pointerer vi, at mødet er både for
Bredalsparken og Grenhusene.
Der bliver ikke noget efterfølgende møde kun for Grenhusene. Det
er den 22. januar, det bliver afgjort, hvordan TV-mulighederne
i de kommende år vil være.
Bestyrelsen har valgt at fremlægge tre forskellige løsningsmuligheder med hver sine fordele og
minusser, og bestyrelsen peger
ikke på en bestemt løsning.

Det er op til mødedeltagerne at
afgøre, hvilken TV-løsning vi
skal have.
Jamen, vil nogen sige, sådan et
emne bør sendes til urafstemning,
så alle beboere kan tage del i afgørelsen. Hertil er at sige, at ifølge vedtægterne er det afdelingsmødet, altså de fremmødte den
22. januar, der afgør, om beslutningen bliver truffet på mødet,
eller det skal afgøres ved en urafstemning.
Så hvis du vil have indflydelse på
bebyggelsernes TV-fremtid, er du
nødt til at møde op den 22. januar
kl. 19.00 i Medborgersalen.
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REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE
BREDALSPARKEN & GRENHUSENE
ONSDAG DEN 13.11. 2003
1. Valg af dirigent
Peter Rytter blev valgt som dirigent og erklærede afdelingsmødet for lovligt indvarslet.
2. Valg af stemmeudvalg
Følgende blev foreslået og valgt
til stemmeudvalget: Bill Jensen,
Jørgen Johnsson, Lasse Rasmussen, Jørgen Mortensen, Axel
Holmberg, Hans Hansen.
3. Beretning
Der var lagt sedler ud på bordene
med stikord til bestyrelsens beretning.
Salg af almene boliger: Bestyrelsesformand Børge Jensen orienterede om status vedr. salg af almene boliger. Udvalgets betænkning kom den 31.5.03 og sagen
har herefter været til debat over
sommeren. Alle svar i forbindelse med høring om sagen har været negative, og i forbindelse med
finanslovsforhandlinger mellem
regeringen og Dansk Folkeparti
er det blevet meddelt, at salg af
almene boliger ikke bliver til noget. Det bliver derimod en forsøgsordning, hvor kommuner og
boligselskaber skal søge om tilladelse til at sælge boliger.
Ny struktur/personaleforhold:
Ejendomslederen ophørte i jobbet
pr. 1.4.03 og blev afløst af en
person, der af personlige årsager
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sagde op et par måneder senere.
Bestyrelsen valgte herefter at foretage en strukturændring fremfor at slå stillingen op på ny. Anita Jensen er blevet ejendomsleder
og personalechef.
Brian Mahler er blevet leder for
de funktionærer, der tager sig af
renholdelse og pleje..
Børge Jensen udtrykte stor tak til
alle funktionærer for deres indsats i forbindelse med strukturændringen.
Inspektøren opsagde herefter sin
stilling pr. 1.10.03, og DAB kunne ikke stille en inspektør til rådighed. Der har derfor været meget travlt på ejendomskontoret
og vedligeholdelsesarbejderne er
kommet meget sent i gang. Vi
har nu lånt en inspektør, som
imidlertid deles med mange andre afdelinger, så situationen er
lidt kritisk p.t. Der er imidlertid
blev ansat en byggeteknisk medarbejder, der starter mandag den
17.11.03.
Regnskab 2002/2003: Både Bredalsparken og Grenhusene har
underskud på regnskabet for
2002/2003. Bredalsparken har et
underskud på 758.000 kr. p.g.a.
projektet ”varmt vand til alle”.
Bestyrelsen blev opmærksom på
problemerne med det varme vand
på afdelingsmødet sidste år. Man
sendte herefter spørgeskemaer ud

til beboerne og gik i gang med at
udbedre problemerne. Som hovedreglen er alle fremføringsledninger på lofter og kældre og
mellem bygninger blevet skiftet
til en samlet pris af 3 mio. kr. Der
er stadig løbende problemer, og
da der ikke er så mange henlæggelser på budgettet til varme, er
der opstået det nævnte underskud.

Bredbåndsinstallation:
Børge Jensen udtrykte en stor tak
til it-udvalget for deres store arbejde.
Større vedligeholdelsesarbejder:
Man er endnu ikke startet med
istandsættelse af trapper. Man
regner med at bruge 400.000 kr.
af budgettet i år og 300.000 af
næste års budget til arbejdet.
Hver enkelt opgang vil blive vurderet m.h.p. nødvendige istandsættelser.
Man er i gang med at fælde poplerne på Arn. Nielsens Boulevard ved Grenhusene.

Moderniseringsarbejder i 2003:
Der er blevet opsat nye altaner til
de beboere, der ønskede det, på
Arn. Nielsens Boulevard og Gurrevej ulige nr. Der er nu altaner
alle steder på Boulevarden, men
der er stadig lejligheder på Gurrevej der ikke har altaner.
Der mangler nu kun en enkelt
etape, så er alle altaner blevet
renoveret. Den sidste etape drejer
sig om gavlaltaner på Hvidovrevej og Claus Petersens Allé.

Der har været en kælderbrand på
Gurrevej, hvor 2 kælderrum udbrændte. Udbedringsarbejdet har
desværre taget 2 uger længere
end forventet, bl.a. fordi vi ingen
inspektør har haft. De berørte beboere har været uden telefon-,
data- og fjernsynsforbindelse i
adskillige uger. Bestyrelsen har
besluttet, at de berørte beboere
skal have godtgørelse for ulemperne.
Børge Jensen oplyste, at bestyrelsen er skuffet over, hvor lidt beboeraktivitet der er i bebyggelsen. I forbindelse med istandsættelse af en opgang efter hærværk,
var der indkaldt til opgangsmøde.
Af 8 mulige, mødte kun én op.
Børge Jensen udtrykte derfor en
appel til alle beboere om at møde
op, når der indkaldelse til lignende aktiviteter. Bestyrelsen vil meget gerne lytte til og rette sig efter beboernes ønsker.

Fortsætter næste side
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Spørgsmål og bemærkninger til
beretningen:

at der mangler beplantning i området Gurrevej 42-46.

Kælderbrand: En beboer spurgte,
hvorfor der ikke blev taget kontakt til TDC i forbindelse med
kælderbranden. En anden beboer
spurgte, om ikke ledningerne i
kælderen skal beskyttes bedre.
Børge Jensen oplyste, at det er
inspektørens opgave at klare problemer af denne slags, og p.g.a.
den manglende inspektør, skete
der desværre den slags fejltagelser.

Poul Johnsson oplyste, at beboerne på Hvidovrevej snarest vil få
svar på deres henvendelse, og at
der er taget beslutning om at fjerne Mirabelletræerne.

Henrik Persson, it-udvalget, oplyste at samtlige kabler i kældrene er opsat på den nævnte måde.
En beboer bemærkede, at det var
for dårligt at man ved henvendelse til ejendomskontoret i forbindelse med branden ikke automatisk blev tilbudt at låne en mobiltelefon.
Det grønne udvalg:
To beboere på Hvidovrevej efterlyste svar på henvendelse med
anmodning om at få fjernet noget
beplantning ved gavlen.
En beboer efterlyste svar på henvendelse om at få fældet nogle
store Mirabelletræer ved garager
ved Brostykkevej. Gjorde i øvrigt
opmærksom på, at mange terrasser på bagsiden af Gurrevej ulige
numre ser forfærdelige ud med
højt ukrudt. Ønsker at bestyrelsen
tager initiativ til at få gjort noget
ved dette.
En beboer gjorde opmærksom på
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Bestyrelsen og det grønne udvalg
er enige i, at nogle af terrasserne
ikke er kønne. Beboerne vil få
henstillinger om at ordne dette.
Der har været en legeplads på
området ved Gurrevej 42-46. Legepladsen er nu nedlagt og området vil blive sat i stand.
Personale:
På et spørgsmål om opsigelse af
2 medarbejdere, svarede Børge
Jensen, at man som led i omstruktureringen ønsker en fleksibel arbejdsstyrke, således at der
er flere medarbejdere ansat i
sommerperioden, hvor der er mere arbejde. Det er medarbejderne
selv, der er kommet med dette
forslag.
Beretningen blev herefter taget til
efterretning.
4. Godkendelse af budget
2004/05 for Bredalsparken
Børge Jensen gennemgik budgetforslaget og oplyste, at forslaget
medfører en huslejestigning på
3% pr. 1.4.2004. Der var lagt
oversigter ud på bordene, der forklarede nogle af budgetposterne.
Konto 107 vandafgift stiger med
718.000 kr. Det er ikke så stort et

beløb pr. liter, men når mange
beboere bruger vand, bliver det
til en del. Der skal derfor gerne
spares mere på vandet. Der er
dog intet forslag om opsætning af
vandmålere, da det er ret dyrt.

Udvidelse af altaner på Hvidovrevej blev vedtaget med 190
stemmer for og 9 imod. Udvidelse af altaner på Claus Petersens
Allé blev vedtaget med 130 stemmer for og 12 imod.

Bestyrelsen har foreslået, at man
skærer kraftigt på konto 115 vedligeholdelse, bl.a. på udvendig
maling, grønne områder og stibelysning.
Budgettet blev herefter godkendt
med 164 stemmer for og 14
imod.

6. IT-projektet
(Bredbåndsnettet)
Orientering ved udvalget:
Henrik Persson oplyste, at man
nu er færdig med anlægget, der
mangler kun enkelte småting.

5. Godkendelse af
moderniseringsarbejder
Vi er nu nået til sidste etape med
altanrenovering. Etape 11 gælder
gavlaltanerne på Hvidovrevej og
Claus Petersens Allé.
Hvidovre kommune har givet tilladelse til at man kan udvide
gavlaltanerne, så de bliver 1 meter dybere. Bestyrelsen har foretaget en afstemning blandt beboerne på henholdsvis Hvidovrevej
og Claus Petersens Allé. På Hvidovrevej stemte 14 ja og 2 nej ud
af 19 mulige. På Claus Petersens
Allé stemte 7 ja og 7 nej ud af 16
mulige. Det er herefter afdelingsmødet, der skal træffe beslutning
om udvidelse af altanerne. Bestyrelsen anbefaler, at man godkender projektet for såvel Hvidovrevej som Claus Petersens Allé. På
grund af den bevarende lokalplan
kan det ikke lade sig gøre, at udvide altanerne individuelt. Alle er
med til at betale for en renoveringen via midler fra Landsbyggefonden.

Han syntes det endelige resultat
er blevet rimelig godt. Der har
dog været en hel del problemer
med Cirque, bl.a. mange problemer med portering og en utrolig
dårlig service. Vi kan imidlertid
ikke springe fra vores kontrakt
med Cirque, da den er 2-årig. Vi
valgte Cirque, da det var det eneste selskab der både understøtter
boligtelefoni og samtidig selv
sender regninger ud. Vi må overveje om 2 år, om vi vil fortsætte
med Cirque.
Fascom har haft mange problemer med deres underentreprenører, som har leveret arbejde af
meget forskellig kvalitet. Der har
derfor været mange mangellister,
men det meste skulle være udbedret nu.
Der er tilmeldt ca. 950 beboere til
teledelen og ca. 620 til datadelen.
Som svar på spørgsmål, blev det
oplyst, at man kun kan bruge 5tallet internt i bebyggelsen, og at
ejendomskontoret først er ved at
blive porteret nu, hvilket betyder
at man skal betale for at ringe til

Fortsætter næste side
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ejendomskontoret, indtil dette
sker.
Nogle beboere gjorde opmærksom på, at de havde betalt 50 kr.
for at komme med på De Hvide
Sider, selvom det normalt ikke
koster noget. De blev anbefalet at
henvende sig til it-gruppen, hvis
de ikke er optaget i den næste
telefonbog, der udkommer.
Det er desværre kun TDC der kan
tilbyde ekstern notering. På forespørgsel blev det oplyst, at 90numre er blevet åbnet.
Det blev oplyst, at centralen i forbindelse med strømafbrydelser
har 8 timers back-up, og leverandøren er blevet anmodet om at
sørge for, at dette fungerer i
fremtiden. Man vil dog altid kunne ringe til 112 via vores central.
Orienteringen blev taget til efterretning.
b. Fastsættelse af dataabonnementspris for 2004/2005. Henrik
Persson oplyste, at der er tilmeldt
mange flere end beregnet til datadelen, hvorfor man foreslår at det
månedlige abonnement nedsættes
til 150 kr. pr. 1.4.2004. Dette
blev godkendt.
c. Valg af udvalg. Alle udvalgsmedlemmer blev genvalgt: Henrik Persson, Johnny Christiansen,
Kenneth Kikkenborg, Kennet
Bjerg, Brian Frederiksen, Frank
Skovboel, Jesper Bjerg, Lars Simonsen og Stephen Durhuus.
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7. Antennebudget
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket
med forslag til pakkeløsning for
TV-kanaler. Det blev foreslået, at
der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde om dette den
22.01.2004. Dette blev godkendt.
8. Indkomne forslag
Der var indkommet forlag om
ophævelse af parkeringsrestriktionerne på butikstorvet.
Børge Jensen oplyste, at der er 2
timers parkering på butikstorvet i
dagtimerne. Reglerne er indført
af hensyn til butikkerne, og bestyrelsen er af den opfattelse, at
der er behov for disse restriktioner.
Der var stort flertal for at bevare
de gældende restriktioner.
9. Valg af formand
Børge Jensen blev genvalgt som
formand med akklamation.
10. Valg af
bestyrelsesmedlemmer
Der skulle vælges 4 medlemmer
for 2 år. 3 medlemmer havde oplyst, at de modtog genvalg: Henrik Berg, Karen Bengtsson og
Peter Yttesen. Kaj Pedersen har
valg at stoppe, og bestyrelsen foreslog Birgitte Christiansen som
nyt medlem. Derudover skal der
vælges et medlem fra Grenhusene for 1 år. Bestyrelsen foreslog
Bo Volfing Jacobsen.
Alle blev valgt med akklamation.

11. Valg af suppleanter til
bestyrelsen
For 1 år blev Jonna Hindkær
valgt som suppleant for Grenhusene, og Bodil Thomassen som
suppleant for Bredalsparken.
12. Eventuelt
Der blev stillet forslag om, at der
fremover er rygeforbud til afdelingsmøderne.

Der blev anmodet om, at de store
træer ved Claus Petersens Allé 31
kunne blive studset.
Dirigent Peter Rytter
Referent Birgitte Christiansen

Dataabonnementet bliver billigere
De beboere, der i øjeblikket er tilsluttet vores datanet, betaler
200 kr. pr. måned. Det bliver pr. 1. april nedsat til 150 kr.
Det skyldes, at langt flere end først antaget har tilsluttet sig
datanettet.

Brug af egne vaskemaskiner i lejemålet
Af hensyn til dine medmennesker
bedes alle der har vaskemaskiner
i sit lejemål kun vaske på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 til 20.00.

Hvis du skal benytte tørretumbleren i vaskeriet, kan dette høres
ved at sætte vaskelåsen på den
reserverede tid sammen med en
metalring, der kan afhentes på
ejendomskontoret, så de øvrige
beboere kan benytte vaskemaskinerne. Hvis du har sat hængelåsen på f.eks. kl. 10.00, så er tørretumbleren til disposition fra kl.
11.00 til en time efter vasketurens sluttidspunkt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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ER SKADER SKADELIGE?
På Grenhusmødet blev der givet udtryk for, at der er alt for mange skader, og at der burde tages initiativ til at få reduceret bestanden, samtidig
med at der blev gjort opmærksom på, at man i en nærliggende kolonihaveforening skød skaderne, hvilket blev betragtet som en god ide.
I den anledning har vi rettet henvendelse til en af Bredalsparkens fugleeksperter Morten Leisvig for at få hans vurdering af sagen. Gør skaderne skade?
HUSSKADEN - PICA PICA
Mange vil sikkert se dette som er
forsvarsskrift for husskaden, så
lad det være sagt her fra start –
DET ER DET – forhærdede hadere af denne fugl kan jo så slutte
her.
Husskaden er nok den mest iøjnefaldende af vore kragefugle.
Den forekommer over det ganske
land, såvel i det åbne land som
nær bebyggelse. Den er en udpræget yngle-/standfugl. De 2
køn er ens, bortset fra at hannen
generelt er lidt større end hunnen.
Den er sort, med blålig/grønlig
metalglans på ryggen, siderne og
den lange hale, med hvid bug,
overgump og vingefelter. Ungfuglene er mere brunlige på hoved og bryst og næsten uden metalglans samt med en noget stumpet hale.
Med hensyn til føden er husskaden generalist. Den finder den
især på jorden f.eks. padder, in-
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sekter, larver, edderkopper, snegle og orme, men også husholdningsaffald og ådsler er vigtige
fødeemner. I yngletiden kan den
finde megen føde i småfuglenes
reder i åbne parcelhushaver.
I det tidlige forår marts/april begynder ynglesæsonen og hunnen
udruger alene de gennemsnitlig 7
æg på ca 3 uger. Hannen fodrer
hende og holder vagt nær reden i
denne periode. Efter ca. 1 måned
forlader ungerne reden og påkal-

der sig højlydt forældrefuglenes
opmærksomhed den følgende tid
hvor de fortsat mades.
I det sene efterår strejfer især
ungfuglene en del rundt i støjende grupper, hvilket nok også er
en af årsagerne til at den er lidet
vellidt. Tidligt på vinteren ophører denne adfærd dog, idet allerede på dette tidspunkt begynder de
gamle fugle at besøge foregående
års redested, hvilket betyder at de
unge fugle uden eget territorium
bliver jaget væk.
Vel nok den en del af året støjende adfærd samt plyndring af andre fugles reder er det, der gør
husskaden forhadt og forfulgt.
Men som forklaring på det vi
mindst af alt kan lide ved husskaden, kan gives vores egen adfærd. Husskaden er som i øvrigt
skarven og sølvmågen en art med
en utrolig tilpasningsevne til den
vis vi behandler vore omgivelser
på. Så sent som i 60’erne ynglede
op mod 30.000 par sølvmåger på
og omkring de københavnske åbne lossepladser, da disse forsvandt faldt også antallet af sølvmåger. Skarven har fundet en
nem fødekilde i bundgarn i lavvandede fjorde, men lever i alt
væsentligt dog af det hav- og
kystfiskere kalder skidtfisk. I vore eutrofierede ferskvandssøer er
de enorme mængder fredfisk en
god og rigelig fødekilde der bl.a.
har fået skarven til at slå sig ned i

søerne i København, hvorfra man
nu vil have dem bortskudt. Husskaden har lige så let ved af finde
føden i vore åbne og velfriserede
haver, hvor småfuglene ikke har
nævneværdige muligheder for at
skjule deres reder og følgelig ofte
lægger rederne frit tilgængeligt.
Solsorten, Danmarks talrigeste
ynglefugl, oprindeligt en sky
skovfugl, er i dag så talrig, at den
snart sagt yngler hvor den kan
placere en rede. Dette giver helt
klart en art med stor tilpasningsevne gode muligheder for selv at
ekspandere.

Vil man en art som husskaden til
livs, er den eneste virkeligt effektive måde, at undlade at gøre vore omgivelser alt for velfriserede,
d.v.s. skabe gode skjule- og redesteder til småfuglene, så de kan
være i fred, i stedet for som nu
blot at være et forbedret fødegrundlag for husskaden og i øvrigt også spurvehøgen, der her i
Bredalsparken høster nok så
mange af vore småfugle. Ideen
med at bortskyde skaderne efter
reglerne om regulering af skadevoldende vildt, vil i mange tilfælde blot gøre problemet større. Jeg
har i snart 14 år boet i Emiliepar-
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ken, den ældste del af Bredalsparken og alle årene har der i
området været et og kun et husskadepar. Det har holdt området
frit for andre pars yngleforsøg.
Bortskød man dette gamle og erfarne par ville Emilieparken uden
store vanskeligheder give mulighed for etablering af 3-4 uerfarne
husskadepar, der hermed ville
have startet en ynglekoloni, idet
husskaden under de rette betingelse kan danne endog meget store ynglekolonier, den vel nok
største kendte er på ca. 100 par i
et enkelt træ i en større svensk
provinsby.
Lidt kulturhistoriske betragtninger skal slutteligt også gives.
Husskadens navn er i dag nok for
det meste en misforståelse på den
vis, at de fleste nok hæfter sig
ved ”skade” som udtryk for at det
er en fugl der gør skade. Dette er
dog ganske fejlagtigt. Ordet skade er gammelt dansk skathæ

(lang spids genstand) og sigter til
den lange spidse hale. Den i danske farvande levende rokkeart
skaden er da også navngivet efter
sin lange spidse hale. Husskaden
er med rette også af Ingvald Lieberkind kaldet ”Danmarks paradisfugl” – ”og det er ikke med
urette; den som vil se på skaden
med venlige øjne og for et øjeblik
lade være med at tænke på de
skarnsstreger, den har tilføjet
ham, kan ikke andet end beundre
den”.
Men vil man husskaden til livs
kan man prøve med denne gamle
danske (1663) besværgelse mod
skader: ”Jeg vil frede dig og dine
for ravne, krager og skader, for
høge og glenter, for tyve og ræven den røde. De skal gå til en
anden by og dér tage føde i Gud
faders, søns og Helligånds navn.
Amen.”
ML

Hvor ligger Emilieparken?
Det sydøstlige hjørne af Bredalsparken (Hvidovrevej 324334, Neergårds Alle, Cl. Petersens alle 33-43) kaldes undertiden for Emilieparken. Denne del
af bebyggelsen er tegnet af en
arkitekt ved navn Emil Hansen.
Deraf ”kælenavnet” Emilieparken.
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FINANSLOVSAFTALEN OM SALG
Forsøg vedrørende mulighed for at overtage egen almen bolig
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at iværksætte en forsøgsordning, hvor et antal kommuner eller boligorganisationer får mulighed
for at søge om, at der i deres kommune eller boligorganisation gives
mulighed for, at lejere i de almene boliger skal kunne overtage deres
bolig. Målene med forsøget er at:
•
•
•

give mulighed for, at lejerne kan få et tilbud om at købe deres almene bolig som ejerbolig
skaffe penge til byggeri af flere nye boliger og dermed øge antallet af boliger
de tilbageværende lejere kan blive boende på uændrede vilkår og
ikke vil blive dårligere stillet, fordi andre lejere benytter denne
nye mulighed

Aftaleparterne er enige om at gennemføre den nødvendige lovgivning
til forsøgets gennemførelse.

Glædeligt, at aftale om salg er frivillig
- Det er overordnet glædeligt, at
der nu er indgået en aftale, der
tilsyneladende indebærer en helt
frivillig model for salg af almene
boliger, siger formanden for Boligselskabernes Landsforening,
Henning Kirk Christensen, om
forliget mellem regeringen og
Dansk Folkeparti i forbindelse
med finansloven for 2004.

- Set i forhold til den hidtidige
dramatiske debat synes det at være en klog beslutning, at kommuner og boligorganisationer skal
godkende eventuelt salg i de konkrete tilfælde.
Boligselskabernes Landsforening
strækker hånden ud til dialog og
håber, at det kan blive indledningen til et nyt og positivt samarbejde med regeringen

REDAKTIONEN ØNSKER ALLE VORE LÆSERE
ET GODT NYTÅR
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REFERAT AF AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE
ONSDAG DEN 26.11. 2003
1. Valg af dirigent
Peter Rytter blev valgt som dirigent og erklærede afdelingsmødet for lovligt indvarslet.
2. Valg af stemmeudvalg
Karen Bengtsson og Poul Johnsson blev valgt til stemmeudvalg.
3. Beretning
Børge Jensen aflagde bestyrelsens beretning:
Ændring af beplantningen på
Arn. Nielsens Boulevard er ved
at være færdig. Det viste sig at de
50.000 kr. der blev afsat på sidste
års afdelingsmøde ikke var nok.
På et ekstraordinært afdelingsmøde i september blev det besluttet
at bevilge yderligere penge til at
færdiggøre projektet. Popler og
tjørn fjernes og i stedet plantes
bøgehæk og syren.
Det store it-projekt med etablering af bredbånd er nu ved at være færdigt. Børge Jensen takkede
it-gruppen for deres store indsats.
Der har været en del udskiftning
af personale på ejendomskontoret. Ejendomslederen stoppede
1.4.03, og hans efterfølger stoppede af private årsager efter blot
2½ måned. Inspektøren stoppede
1.10.03, så det har været et hektisk efterår. Der er derfor en del
arbejder der er kommet senere i
gang. Udskiftning af dørbeklædning i Grenhusene er nu færdig,
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men arbejdet har ikke været helt
tilfredsstillende. Der er blevet
udført en del udvendig maling,
og der er blevet malet 15 huse for
de 50.000 kr. der var afsat til at
male 5 huse for.
I forbindelse med personaleproblemerne er der blevet indført ny
struktur efter aftale med personalet. De funktionærer, der tager sig
af renholdelse og pleje, er nu
samlet i en gruppe under ledelse
af Brian Mahler, og Anita Jensen
er blevet ejendomsleder. Den
17.11.03 er der ansat en byggeteknisk medarbejder, der skal
overtage inspektørens opgaver.
På det ordinære afdelingsmøde
for Bredalsparken og Grenhusene
blev Bo Volfing Jacobsen valgt
som ny repræsentant fra Grenhusene til bestyrelsen.
Køkkenudskiftning og badeværelsesrenoveringen fortsætter som
hidtil.
Det blev på sidste års afdelingsmøde lovet, at der i dag skulle
fremlægges et oplæg om renovering af badeværelser efter køkkenmodellen. Dette er desværre
ikke nået, fordi inspektøren er
holdt op.
Af samme årsag er det ikke blevet nået at isolere rørene fra
vandvarmere i køkken/badeværelse.

Spørgsmålet om lavtskyllende
toiletter er undersøgt, og der bliver skiftet til disse i forbindelse
med almindelig toiletudskiftning.
I spørgsmålet om salg af almene
boliger er der indgået forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Der bliver
tale om en forsøgsordning, men
det er p.t. usikkert om kommune
og boligorganisation skal være
enige i de enkelte tilfælde.

Spørgsmål og bemærkninger til
beretningen:
Ændring af beplantningen på
Arn. Nielsens Boulevard blev
rost, men der blev spurgt hvorfor
man ikke tog de sidste 50 m med
frem til hjørnet af Bibliotekvej,
og hvorfor beplantningen ikke
bliver fjernet helt ind til husene.
Der blev udtrykt håb om, at man
fremover vil holde bevoksningen
nede med løbende beskæring.
Samtidig blev GH-udvalget rykket for svar på anmodning fra
juni måned om fældning af stort
træ.
Børge Jensen oplyste, at det al-

drig har været meningen at hjørnet ved Bibliotekvej skulle være
med, ligesom man heller ikke
fælder poplerne i den anden ende
ved Nesa, da der så vil blive for
åbent til de bagvedliggende områder. Der kan i stedet blive tyndet ud. Ejendomsfunktionærerne
bliver opfordret til at holde øje
med, at der bliver udtyndet og
beskåret helt ind til husene.
Sidste år beskar og tyndede man
kraftigt ud mellem husene i 8
områder. Det var en lidt for stor
mundfuld, så man tager ikke så
mange områder i år.
Det har altid været praksis, at beboere kan aflevere sedler med
ønsker om fældninger til GHudvalget i løbet af året, men der
udføres kun markvandring i januar, og først derefter kan man forvente at få svar på sin anmodning.
Beretningen blev herefter taget til
efterretning.
4. Budget 2004/05
Børge Jensen gennemgik budgetforslaget, der indebærer en huslejestigning på 2,25% pr. 1.4.04.
Der er konstateret en fejl i budgetforslaget vedr. konto 201.7
lejetillæg/merleje, hvor der
mangler 41.000 kr. i indtægter.
Der blev derfor stillet spørgsmål
om, hvorvidt man skulle ændre
huslejestigningen til 3% eller
spare på henlæggelserne for at
dække de manglende 41.000 kr.

Fortsætter næste side
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Efter afstemning blev det besluttet, at man deler besparelsen på
41.000 kr. mellem hovedistandsættelsen og uforudsigelige udgifter.
Budgetforslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.
5. Valg af medlemmer til
Grenhusudvalget
Jonna Hindkær, Gitte Andersen
og Jimmy Andreasen blev genvalgt med akklamation.
6. Eventuelt
På spørgsmål oplyste Børge Jensen, at det ifølge ordensreglementet ikke er tilladt at parkere
med trailer på parkeringspladserne. Det er kun afdelingsmødet,
der kan ændre denne beslutning i
forbindelse med fremsættelse af
nyt forslag.
Der blev fremsat ønske om, at
der gøres noget ved væg m/
graffiti ved tennisbanen.
Der blev spurgt, om der kan gø-

res noget ved de mange skader,
der holder til i Grenhusene.
Medieudvalget blev rykket for
forslag om nye programpakker til
TV. Hertil oplyste Poul Johnsson,
at der bliver afholdt ekstraordinært afdelingsmøde om dette den
22.1.04 og orienteringsmateriale
vil blive udsendt til beboerne inden mødet.
Nogle beboere gjorde opmærksom på, at deres TV-signal er
blevet dårligere efter tilslutning
til det nye anlæg. Det blev oplyst,
at Fascom har foretaget målinger
og meddelt, at signalet er godt
nok. På trods af at anlægget således er certificeret var der enighed
om, at der skal gøres noget ved
de dårlige signaler. Der vil blive
arbejdet videre på at finde en løsning på problemet.
Dirigent Peter Rytter
Referent Birgitte Christiansen

bytteservice
HAVES:
Adresse
GUR lige
nr.
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Familie

Rum
4 værelses, 112
m2

ØNSKES:
Rum
Grenhus

Bemærk

Tlf.nr.
22469530

KLUBBER I BREDALSPARKEN
Billardklubben, Berners Vænge 19
Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1. th. tlf.: 3678 6231
Bredalsparkens Dartklub ”Tab & Vind”, Hvidovrevej 308
Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25, 1. th, tlf: 3678 9244
Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79
Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: 3678 6013
Bredalsparkens Ældrecenter, Hvidovrevej 302
Formand: Helene Nielsen, Berners Vænge 19, 1.th. tlf.: 3649 4331
Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6
Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1. tv, tlf.: 3678 9919
Design Færdige, Berners Vænge 18
Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: 3649 3374
Hobbyklubben 36, Gurrevej 36
Formand: Randi Poulsen, Berners Vænge 6 st.th. tlf.: 3649 6519
Hobbyklubben, Gurrevej 46
Formand: Poul Johnsson, Gurrevej 40, 1.th. , tlf.: 3649 0705
Klub 13, Gurrevej 13
Formand: Kirsten Graae, Cl. Petersens Alle 16 K, tlf.: 3678 4390
Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155
Formand: Henrik Persson, Grenhusene 42, tlf.: 3649 6768
Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej 137 - 203
Formand: Knud Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 107, tlf.: 3678 9049
Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25
Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: 3678 0574
Rullestuen, Gurrevej 193
Formand: Henrik Thomsen, Cl. Petersens Alle 19, 2. sal tlf.: 3649 7687
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BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE
Bestyrelsen
Karen Bengtsson
Børge Jensen (formand) Connie Weis
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 181
Arn. Nielsens Blv. 101
Tlf.: 3649 3481
Tlf.: 3678 5019
Tlf.: 3649 7320
Henrik Berg
Hvidovrevej 304, 2.tv
Tlf.: 3649 4239

Poul Johnsson
Gurrevej 40, 1.th
Tlf.: 3649 0705

Bo Volfing
Grenhusene 96
Tlf.: 3678 6977

Birgitte Christiansen
Gurrevej 16 2. th.
Tlf.: 36783623

Jan Grundt Larsen
Sognegårds Alle 60,2.tv
Tlf.: 3678 8029

Peter Yttesen
Arn. Nielsens Blv. 121,st.th
Tlf.: 3649 0452

Udvalg
Grenhusudvalg:

Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Jonna Hindkær,
Gitte Andersen, Bo Volfing

Grønt Udvalg:

Karen Bengtsson (f), Poul Johnsson, Peter Yttesen,
Flemming Christensen, Hans Jørgen Hansen

Miljø- & Energiudvalg:

Jan Larsen (f), Peter Yttesen, Poul Johnsson

Legepladsudvalg:

Peter Yttesen (f), Jan Larsen, Bo Volfing

Medieudvalg:

Poul Johnsson (f), Henrik Berg, Bo Volfing

Moderniseringsudvalg:

Henrik Berg (f), Poul Johnsson, Bill K. Jensen

Vedligeholdelsesudvalg:

Børge Jensen, Connie Weis

Soku-/Kollektivudvalg:

Connie Weis (f), Karen Bengtsson, Jytte Jensen

IT-gruppen:
Gurrevej 30 kld.

Brian Frederiksen, Frank Skovboel, Henrik Persson,
Jesper Bjerg, Johnny Christiansen, Kennet Bjerg,
Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen, Stephen Durhuus

-

Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd på
Gurrevej 30 hver tirsdag ml. 18.30-21.00.
Eller man kan ringe alle hverdage ml. 18.30-21.00 på tlf.nr.: 77415151
weekend ml. 13.00-15.00
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EJENDOMSKONTORET
Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre

VAGTTELEFON

Tlf.: 3678 3402
Tlf.: 5135 7850

Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende.
Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre
yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme– og vandforsyning.
Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra
eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester.
Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, ”løbende” toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret indenfor normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har
kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: 5135 7850.

E-mail: Ejendomskontor@bredalsparken.dk
Kontor- & telefontid:

Mandag - fredag ml. kl. 0800 - 1200
Onsdag
ml. kl. 1700 - 1800 (fremover åbent hver onsdag)
Ejendomsleder Anita M. Jensen, tlf./træffetid.:
ml. kl. 0830 - 1100
Byggeteknisk medarbejder Hans Kristian Christiansen ml. kl. 0830 - 930
Kontorassistent Tanja Eriksen
Kontorassistent Trine Melchert
Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB), Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg,
Tlf.: 7732 0000, E-mail: dab@dabbolig.dk
Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i perioden
Hverdage 18.30 - 21.00
Weekend 13.00 -15.00

på tlf.: 77415151

Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding
af telefon
På tlf.nr.: 70220304
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FASTELAVN
Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have!
Så nærmer tiden sig hvor alle børn skal klæde
sig ud, dyste og slå katten af tønden.

Fastelavnsfesten vil blive afholdt:

Søndag d. 22. februar 2004
På plænen ved boldbanerne.
Mere information: se opslagstavlerne
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