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Afdelingsmøderne 2005
I november blev de ordinære
afdelingsmøder afviklet og
længere inde i bladet følger de
officielle referater af møderne.
Fremmødet var på det jævne,
men der var heller ikke opsigtsvækkende punkter på
dagsordenen.
Huslejen.
Pr. 1. april stiger huslejen i
Bredalsparken med godt 3%,
mens Grenhusene får en nulløsning. Antennebidraget fortsætter uændret og prisen for
internet sættes ned til 135 kr.
pr. måned – også fra 1. april.
Ekstraordinært afdelingsmøde.
På begge afdelingsmøder skulle man godkende nye råderets-

regler, men i Bredalsparken
blev punktet udsat til et ekstraordinært afdelingsmøde, som
afholdes d. 25. januar 2006.
Nej til nyt beboerhus.
Efterspørgslen efter ældreboliger i Bredalsparken er støt stigende, så derfor var der et forslag fra bestyrelsen om at bygge nogle flere ældreboliger
der, hvor beboerhuset ligger
og så bygge et nyt beboerhus
på græsarealet overfor. Forsamlingen var positivt stemt
over for, at der bliver bygget
flere ældreboliger, blot ikke på
det foreslåede areal og altså
ikke ”flytning” af beboerhuset, så nu skal bestyrelsen undersøge andre muligheder.
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BOLIGFORLIGET
I forbindelse med finansloven
blev der indgået et boligforlig,
som betyder, at Landsbyggefonden skal dække statens udgifter til nybyggeri med 2,1
mia kroner. Det vil sige, at
staten i alt i løbet af de seneste
år har tappet Landsbyggefonden for ca. 8 mia kroner til
nybyggeri af fortrinsvis ældreog plejeboliger.
Som bekendt kommer pengene i Landsbyggefonden alene
fra den husleje, som beboerne
i alment byggeri betaler.
Nogle kalder det tyveri ved
højlys dag.
Da Landsbyggefonden slet
ikke har alle disse milliarder
af kroner, betyder det, at fonden må optage lån.
Eller sagt på en anden måde:
Beboerne i alment byggeri
bliver gældsat for at finansiere
statens forbrug af penge – og
det kan da ikke være rimeligt?
Hvad gør vi?
Man kan sige, at toget er kørt
for denne gang, men det er en
situation, der ikke kan fortsætte. Samtidig med at husejerne
scorer kassen, er vi udsat for
tyveri ved højlys dag.
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På længere sigt er løsningen,
at den almene boligsektor får
mulighed for at frigøre sig fra
statens kvælertag og sugerør.
Altså en selvbærende boligsektor som er frigjort fra statens detailregulering,
selv om dette vil indebære, at
vi skal forholde os til en række vanskelige problemstillinger.
Garanti for tilbud om en
plejebolig eller en plads på
et plejehjem skal betales af
beboerne i de almene boliger.
Der er et nyt lovforslag på vej
om, at der indføres en garanti
for tilbud om en plejebolig
eller en plads på et plejehjem
inden for 2 måneder. Det er
selvfølgelig positivt, at der
gennemføres en sådan garantiordning. Spørgsmålet er blot,
hvem der skal betale. Der er
desværre ingen tvivl. Det bliver Landsbyggefonden og dermed beboerne i den almene
sektor.
Boligforliget indebærer nemlig, at halvdelen af de statslige
udgifter til nyt alment byggeri,
herunder ældre- og handicap-
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boliger, skal dækkes af Landsbyggefonden og hvis garantiordningen skal blive til virkelighed, så må man gå ud fra, at
antallet af nyopførte ældre- og
handicapboliger vil stige markant.
Det er en helt urimelig fordelingspolitik, at beboerne i den

almene sektor, som en særlig
gruppe, skal finansiere en betydelig del af de statslige udgifter for at sikre samfundets
helt nødvendige forsyning af
ældre-, pleje- og handicapegnede boliger, herunder udgifter til plejehjemsgarantien.

Farvel
Efter 22 år i afdelingsbestyrelsen takker Henrik Berg af.
Bestyrelsen siger på egne og
beboernes vegne tak for en
lang og imponerende indsats,
hvor beboerne altid har været
i centrum.

Goddag

Vibeke Nielsen blev på afdelingsmødet valgt som nyt
medlem af afdelingsbestyrelsen
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Referat af ordinært afdelingsmøde for
Bredalsparken og Grenhusene
torsdag den 17. nov. 2005
1. Valg af dirigent
Peter Rytter blev valgt og kunne erklære mødet for lovligt
indvarslet.
2. Valg af stemmeudvalg
Foreslået stemmeudvalg blev
godkendt af forsamlingen.

3. Beretning
Børge Jensen aflagde bestyrelsens beretning:
B.J. gav en orientering om det
nyligt indgåede boligforlig.
Det er kun os i det almennyttige, der betaler. 8 mia. har staten taget - over de sidste 5 år fra os, der bor almennyttigt.
Det er Landsbyggefonden, der
skal levere disse milliarder, og
LBF får sine penge via den
husleje, som vi i det almene
byggeri betaler. Det er for vores vedkommende 2,3 mio.
årligt og om få år yderligere
4,3 mio.
Derudover er der afsat 2,1
mia. til renovering og 600
mio. til indsats mod ghettoisering. Igen er det LBF, der hol-
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der for og det vil altså igen
sige, at det er beboerne i det
almene byggeri, der betaler.
Man kan spørge sig selv,
hvorfor det kun er den almene
beboer, der skal finansiere løsningen af sociale problemer i
f.eks. Århus og ikke alle borgere via skattebilletten.
B.J. påpegede også det groteske i, at LBF slet ikke råder
over disse store summer og
det betyder, at der allerede nu
er disponeret over de kommende indbetalinger til Landsbyggefonden de næste 30 år.
Urafstemninger
På afdelingsmødet sidste år
blev der taget beslutning om 2
urafstemninger.
De to afstemninger drejede sig
om husdyrhold og vasketider.
Formanden omtalte de to urafstemninger, som var en både
dyr og omfattende proces.
Afstemningen om husdyrhold
resulterede igen i et klart nej
til hund og kat. Hvis man
overtræder denne regel, medfører det opsigelse af lejemålet.
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Beboerarrangementer/fester
Som sædvanlig har der været
stor tilslutning til de mange
arrangementer for beboerne.
Vedligeholdelse og fornyelse
Der bliver hvert år brugt ca.
15 mio. på vedligeholdelse og
fornyelse, både ud- og indvendig, og til pleje og fornyelse af
de grønne områder.
Det er bestyrelsens holdning,
at Bredalsparken og Grenhusene til stadighed skal fremtræde pæne og tiltalende og
det koster rigtig mange penge.
Bl.a. malerarbejde er en stor
udgiftspost, hvor der altid til
større arbejder indhentes tilbud. Bestyrelsen har konstateret, at Breiling ikke er de billigste, men de bedste.
Mht. den nyetablerede containerplads på Gurrevej, så har
bestyrelsen holdt møde med
de nærmest-boende. Der har
været en del gener, som bestyrelsen har lovet at mildne.
Bytninger/flytninger
Vi har altid været meget fleksible og måske ikke helt overholdt reglerne. Men det er bekymrende, at et ord ikke mere
er et ord. Så derfor er man nu
nødt til at stramme op.

I den forbindelse nævnte B.J.
”Beboerinformation” som i
starten af det nye år vil komme i en ny revideret udgave.
En god ting her at få de nye
råderetsregler med.
Formanden rundede beretningen af med at takke Henrik
Berg for mange års virke i afdelingsbestyrelsen til gavn for
beboerne i Bredalsparken og
Grenhusene. Henrik Berg har
været et aktivt og kvalificeret
medlem af bestyrelsen i hele
22 år. Henrik har valgt at stoppe, og modtager ikke genvalg.

Der var nogle få bemærkninger og spørgsmål til beretningen. Bl.a om det varme vand –
eller mangel på samme på
Sognegårds Allé. Mht. udskiftning af rør i afd. I blev
der vendt tilbage under budgettet.
Beretningen blev taget til efterretning.

Fortsætter næste side
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4. Godkendelse af budget
2006/07 for Bredalsparken
(Grenhusenes budget behandles på Grenhusmødet d.
28.11.
Børge Jensen startede med
nøje at gennemgå udgiftskontierne i budgetudkastet, som
var omdelt sammen med mødeindkaldelsen.
Bestyrelsens budgetforslag til
gennemførelse af større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder i 2006 vil medføre en
huslejestigning på ca. 3 procent.
a. Miljøforbedring på Gurrevej etape 2.
Første etape er startet i indeværende år. Miljøforbedringen, som er planlagt til udførelse i 3 etaper, udføres af egne midler og midler fra Landsbyggefonden og medfører ikke
huslejestigning.
b. Udbedring af knirkende
gulve i afdeling III.
Der er lagt ”spareparket” fra
byggeriets start. Man har beregnet, at det vil koste ca.
32.000 kr. bare at skifte brædderne på et stuegulv.
Forslaget fra bestyrelsen var,
at brædderne skiftes ved flytning.
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I budgetforslaget er der afsat
kr. 300.000 kr. i det kommende år. Også her anvendes egne
midler og Landsbyggefondsmidler.
c. Renovering af varmtvandssystemet i afd. I.
Alle rør skal udskiftes.
En udgift på 4 mio., som finansieres ved optagelse af 10årigt lån, som ikke påvirker
budget 06/07.
d. Frivillig køkkenudskiftning og køkken-/komfurudskiftning i forbindelse
med flytninger (i begge tilfælde med huslejetillæg)
fortsætter som hidtil i overensstemmelse med tidligere
godkendelse.
Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget.
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5. Godkendelse af antennebudget 2006/07 for Bredalsparken og Grenhusene
Der var ingen ændringer i antennebudgettet. Dette medfører, at en lille pakke stadig vil
koste kr. 51,- og stor pakke kr.
159,- pr. måned pr. 1.4.2006.
Dette kunne forsamlingen
godt godkende.
Forslaget om, at man skulle
udvide den store pakke med:
a. TV2-filmkanal, kr. 6,25 pr.
md. og
b. Voice, kr. 3,- pr. md.
Forslag a. blev nedstemt med
104 for og 134 imod.
Forslag b. blev nedstemt med
et overvældende nej.
Der var endvidere forslag om
en TV-pakke svarende til den,
man kan få hos TDC.
Også dette forslag blev nedstemt med et overvældende
nej.
6. Godkendelse af nye råderetsregler
Bilag udsendt med mødeindkaldelsen.
Da dette punkt kunne komme
til af fylde resten af afdelingsmødet, blev man enige om, at
der skal indkaldes til særligt
afdelingsmøde i januar, hvor
kun råderetsreglerne skal på
dagsorden.
Som formanden omtalte under
beretningen, så er man i gang

med at revidere en ret så gammel Beboerinformation. Og
her vil det være hensigtsmæssigt at få de nyeste regler med.

7. Forslag om opførelse af
yderligere 10 ældreboliger
og nyt beboerhus
Bestyrelsens forslag gik ud på,
at der opføres ældreboliger på
det areal, hvor beboerhuset
ligger og i stedet opføre et nyt
beboerhus på græsplænen v.
Gurrevej, Claus Petersen Alle
og Neergårds Alle.
Lokalplanen forbyder flere
boliger i BP. Derfor forslaget
om at bygge hvor beboerhuset
nu ligger. Opførelse af flere
ældreboliger forudsætter kommunal godkendelse.
Der var mange kommentarer
til forslaget – både for og
imod.
Skal beboerhuset så rives ned?
Bliver det overhovedet brugt?
En beboer havde en protest fra
beboerne på Gurrevej 2, 4 og
6. De synes man skulle bruge
græsplænen v. Arnold Nielsens Boulevard.
Hvad med Hvidborg? Bestyrelsen har tidligere rettet henvendelse til amtet. I 2007
overgår Hvidborg til Hvidovre
kommune.
Bestyrelsen kom med et ænFortsætter næste side
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dringsforslag: Man forsøger
igen at komme i forhandling
med Hvidborg.
Bestyrelsens ændringsforslag
blev vedtaget.
8. Forslag om aftale med
Property Consult om genemgang af Bredalsparkens
ejendomsvurderinger
Der kan indgås en aftale med
Property Consult om gennemgang af boligafdelingens offentlige ejendomsvurderinger
med henblik på at vurdere, om
der vil være mulighed for at få
tilbagebetalt ejendomsskat.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

9. IT-gruppen
a. Beretning fra gruppen
Henrik Persson kunne fortælle, at der støt og roligt kommer flere brugere. Der er nu
810 data-brugere.
Der er et godt samarbejde i
gruppen, som består af 8 medlemmer. De 8 medlemmer har
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hver 39 supportdage om året.
Der er support for beboerne
næsten alle årets dage. Juleaften en af undtagelserne.
Sommerhusordningen, som
betød, at man kunne få lukket
sit abonnement i sommermånederne er nedlagt pga. manglende interesse.
Der vil igen blive tilbudt kurser (gratis for beboerne) i Outlook, Sikkerhed og som noget
nyt ”Windows XP”.
Der er indkøbt en Traffic Shaper - det er sådan en, som styrer trafikken.
Cirque er bibeholdt som teleudbyder.
Og så blev der præsenteret en
rigtig flot hjemmeside, som
Kenneth Kikkenborg fra gruppen har lagt rigtig mange timer i.
Der blev spurgt til antivirusprogram. Der er ikke planer
om at etablere noget generelt.
b. Fastsættelse af månedspris pr. 1.4.06
Ingen havde noget at indvende
imod en nedsættelse af prisen
til kr. 135,c. Valg
Gruppen blev genvalgt for et
år: Lars Simonsen, Kenneth
Kikkenborg, Jonas Bundgaard, Jesper Bjerg, Kennet
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Bjerg, Claus Sønderstrup og
Henrik Persson.
10. Indkomne forslag
a. Forslag om, at man efter
flytning fra Bredalsparken
Grenhusene forsat kan stå
på den interne liste i op til 2
år.
B.J. kunne oplyse, at der pt.
kører et 5-årigt forsøg med
”boliggarantibevis” som udløber d. 1.7.06.
Denne 5-årige periode skal
derefter evalueres af ministeriet. B.J. anbefalede, at man afventede denne evaluering.
De to forslagsstillere frafaldt
deres forslag.
b. Ændring af punkt i Vedligeholdelsesstandard side 3
punkt 02.09
Det blev vedtaget med stort
flertal, at krydset flyttes fra
punkt C til A, hvilket indebærer, at når/hvis man har ludbehandlet sine gulve, skal man
kunne overlade dem til næste
lejer.
c. Forslag om afhjælpning
af kuldeudstråling fra bl.a.
gulvet
Der var sket en misforståelse
omkring optagelse af forslaget
til afdelingsmødet. Det var
helt klart et forslag, som kun

vedrørte forslagsstillerens lejemål og hørte således ikke til
på et afdelingsmøde.
Beboeren blev henvist til ejendomskontoret.
d.
Udskiftning/
moder-nisering af elinstallationer i lejlighederne.
Bestyrelsen havde forlods undersøgt, hvad en sådan generel
udskiftning vil koste. Det vil
beløbe sig til ca. 15 mio.
Efter en mindre debat foreslog
forslagsstilleren, at bestyrelsen
arbejder videre med sagen og
vender tilbage med et løsningsforslag til næste afdelingsmøde.
11. Valg af formand
Børge Jensen blev genvalgt.

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 medlemmer blev valgt for 2
år: Karen Bengtsson, Knud
Wejlgaard Knudsen og Inge
Bringskov.
Nyvalgt blev Vibeke Nielsen
for 2 år.

13. Valg af suppleanter til
bestyrelsen

Fortsætter næste side
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Fra Bredalsparken: Jan Larsen
og Elly Madsen.
Fra Grenhusene: Henning Davidsen.
14. Eventuelt
Der var spørgsmål til udsugning i badeværelser uden vindue i Berners Vænge.
Formanden oplyste, at etableringen af ventilation på Arnold Nielsens Boulevard havde taget længere tid end beregnet, men man regnede med at

gå i gang med Berners Vænge
i 2006.
En beboer var utilfreds med,
at Grenhusbeboere parkerer i
Bredalsparken.
En beboer var generet af et
træ.
Der var til slut en tak fra
Skjold Elken til bestyrelsen
for deres store arbejde for beboerne.
Birte Elzer, referent
Peter Rytter, dirigent
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Et Juleeventyr
- modtaget fra en af vores yngre beboere
Det var torsdag eftermiddag
den 23. december. Julesneen
dalede fra himlen og ned på
den overpyntede gade, hvor to
røvere netop kom ud fra banken efter et kup. De løb ned ad
en sidegade og hoppede ind i
en ventende bil, som kørte
væk i en rasende fart.
Uheldigvis var byens politi
netop samlet til julefrokost, så
derfor tog det nogen tid, inden
de, iført nissehuer, kunne optage forfølgelsen.

På samme tidspunkt sad julemanden oppe på Grønland og
drak gløgg med alle sine små
nissevenner. De holdt nemlig
pause midt i alt gavepakkeriet.
Om få timer skulle de af sted,
hvis de skulle nå at få delt alle
pakkerne ud inden juleaften.

Julemanden tog jumbojetten
til Danmark med alle pakkerne, som efter landingen blev
læsset over på en lastbil, som
han skulle dele pakkerne ud
med. Men julemanden havde
svært ved at finde vej i det
voldsomme snevejr og endte
med at støde sammen med røvernes bil. Begge biler væltede og både sækkene med julegaver og dem med de røvede
penge faldt af bilerne og lå
hulter til bulter i sneen. Røverne skyndte sig ud af deres bil,
snuppede, hvad de troede var
deres egne fire sække og
skyndte sig væk. Men da de
kom tilbage til deres hovedkvarter, opdagede de, at der
ikke var penge men julegaver i
sækkene. Det var nogle skuffede røvere der, i stedet for
mange millioner, havde fået
bamser og dukker. Til gengæld fik deres børn masser af
julegaver.

Fortsætter næste side
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Julemanden kom med stort
besvær ud af lastbilens førerhus. Fortvivlet så han sig omkring, men efter nogen tid fik
han taget sig sammen og gik i
gang med at samle de mange
sække med julegaver op. Han
fandt mobiltelefonen frem og
ringede efter hjælp.

Lidt senere kom alle nissevennerne til hjælp. Og ved fælles
hjælp lykkedes det dem at få
lastbilen op at stå på hjulene.
Nu kunne julemanden igen
begynde at dele julegaver ud,
men da han nåede til en af
sækkene med penge i, blev
han meget forbløffet. Det kunne han ikke forstå. Hvad skul-
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le han gøre, nu hvor han stod
og manglede fire sække med
gaver?

Han skyndte sig hen til den
nærmeste legetøjbutik og købte de gaver, han manglede, for
pengene.
Ekspedienten blev meget mistænksom og ringede efter politiet, som kom og arresterede
julemanden, der kom til at
holde jul bag tremmerne og i
stedet for dejlig risengrød
måtte han nøjes med vand og
brød.
Emil

Fortsætter næste side
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5 år med Folkekirkens Genbrug.
På Hvidovrevej 378 har Folkekirkens Nødhjælp i fem år
haft en Genbrugsbutik. Den er
kendt af mange i Bredalsparken, ikke mindst fordi, mange
af de frivillige i butikken kommer fra Bredalsparken, men
også fordi vi får meget tøj fra
beboerne i Bredalsparken og
det vil jeg benytte lejligheden
til at sige tak for.
Det er utroligt, hvor meget
godt tøj der afleveres i butikken. Desværre kan vi kun
modtage tøj og fodtøj, der er
ikke plads til andre ting og det
eneste vi beder om er at tøjet
er rent, vi er rigtig gode til at
stryge, så det hænges pænt op
i butikken.
I de fem år, vi har virket, har
vi, når udgifter til driften er

betalt, kunnet afregne over ½
million kroner til Nødhjælpen
og når man ser på priserne,
står det klart, at der skal mange ekspeditioner til, før vi når
det resultat. Damerne kommer
ikke for at hygge sig og alligevel er det dejligt at se, hvor
mange gode venskaber, der
opstår, når man mødes en
gang om ugen og gør en indsats for en god sag – og så kun
får en kop kaffe.
Vores dag er opdelt i moduler
enten fra 10 til 13 eller fra 13
til 17. Vi er så vidt muligt 3
eller 4 på hvert hold, så det er
altid muligt at få en fridag,
hvis børnebørn skal passes
eller man skal til et eller andet
møde, kursus eller noget mere
festligt.
Folkekirkens Nødhjælp har i
dag 107 butikker over hele
landet og de afregner ca. 12
millioner kroner om året til
nødhjælpsarbejde. Vi er omkring 3500 frivillige og kende-
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Adres
Arn. Nie

tegnende for butikkerne er, at
de fleste er over pensionsalderen, men at de ”holder ud” i
mange år.
Det er også en god ting, at
Folkekirkens Nødhjælp arrangerer studieture til steder, hvor
hjælpen ydes. Ved besøg og
selvsyn ses at vi virkelig er
med til at hjælpe. Vi har således fra vores butik øremærket
50.000 kr. til hjælp til driften
af en bus, der afhenter patienter (især sukkersyge, der skal i
dialyse og cancerpatienter, der
skal til strålebehandling) på
Vestbredden og kører dem til
Augusta Victoria ospitalethosHospitalet i udkanten af
Jerusalem og fordi der er indgået en aftale med de israelske
myndigheder om gennemkørsel ved check points, hvor der

kan være timelange ventetider,
er vi med til at afkorte disse
patienters lange dag. En tur på
4-5 kilometer kan med offentlige transportmidler tage 3-4
timer på grund af check points. Ulideligt for en lille patient.
Selv om vi er 34 frivillige –
dels i faste vagter og som afløsere, kan vi godt bruge flere
frivillige og jeg kan love, at
der er plads til flere i et ”godt
socialt samvær”.
Henvendelse kan ske i butikken eller til Helene Nielsen,
Berners Vænge 19, 1.th. eller
på telefon 3649 4331, mobil
5188 5331.
Helene

bytteservice
HAVES:
Adresse

Rum

ØNSKES:
Rum

Arn. Nielsens Blv. 3. vær. + 1 kammer Grenhus 3 vær.
79,2 m2, altan og
nyt køkken

Tlf.nr.
2646 5050
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Nytårsaften
Nytårsaften! Ordet lyder af
god mad, festligt selskab,
champagne og kransekage.
Rådhusklokkerne, »Vær velkommen, Herrens år« dronningens nytårstale, fyrværkeri,
sang og latter, venlige drillerier, nytårsforsæt – ja, en god
blanding af alvor, højtid, munterhed og glæde.
Jul og nytår hænger sammen,
men hvor julen har været den
mere højtidelige del af festen
med morskab iblandt, har spøg
og ballade med alvor præget
nytåret.
Man står på tærsklen til et nyt
og ukendt år med sorger og
glæder. I gammel tid var nytåret derfor – sammen med julen – en vigtig tid, hvor man
tog mange varsler for at forsøge at aflæse det kommende
ukendte.
VARSLER
Man lagde f.eks. fire klatter
grød af henholdsvis rug, byg,
havre og hvede på gulvet.
Kornsorten i den klat, hunden
åd først, ville blive det kommende års bedste afgrøde.
Man mente, at der boede trol-

de i dørtrinnet – de lurede for
at fange én ved indgangen til
det nye år. Man kunne snyde
troldene ved at hoppe over
dørtærskelen, når det nye år
begyndte. Denne tradition lever videre i dag i mange familier. I dag er troldene glemt, så
det er ikke dørtærskelen, der
er vittig, men hoppet – man
hopper fra stole og taburetter
ned på gulvet.
Det, man stod med i hånden,
når året skiftede, ville man
ikke mangle i det nye år. Den
overtro fik mange til at stå
med en mønt i hånden.
Det ville også bringe lykke at
skrive det nye årstal over døren ved midnatstid.
Hvis man stod tidligt op nytårsmorgen, ville man være
morgenfrisk hele det kommende år.
Af de mere praktiske varsler
kan nævnes, at man mente, det
ville forberede en husmands
eller arbejdsmands chancer for
at få meget arbejde på bondens gård, hvis han mødte op
og tærskede korn nytårsmorgen.
Vore dages nytårsforsæt er en
rest af tidligere tiders varsler,
overtro og ritualer. Oftest er
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… og dagen derpå
med skihop og nytårskoncert
Farverne er for skarpe, tørsten
stor – nogen har hovedpine,
nogen har kvalme. Ingen appetit og ingen har lyst til at
lave mad.
Her følger en opskrift på en

røget torskerognssalat. Den er
nem og kan laves dagen før.
Den smager bare så dejligt –
også uden Middelhav, varme
og cikader.

Røget torskerognssalat
(6 personer)
250 g friskrøget torskerogn
175 g skrællet kartoffel
3-4 skiver franskbrød uden skorpe
1 spsk revet løg
¾ - 1 dl. olivenolie
½ dl citronsaft
Peber og evt. salt

Pynt:
Frisk dild
Sorte oliven

Bestil evt. rognen hos fiskehandleren. Den skal være lidt blød i
konsistensen.
Pil hinderne af og skrab rognen ned i en skål. Pil den let fra hinanden og pisk den let sammen med en el-håndpisker.
Skær kartoffel i terninger og kog dem helt møre i usaltet vand.
Pres terningerne gennem en sigte til fin mos og lad den køle helt
af. Kold kogt kartoffel kan også bruges.
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Skær afskorpet franskbrød i mindre stykker, læg dem i en skål og
dæk dem med koldt vand. Rør rundt og lad dem suge vandet.
Hæld brødet i en sigte og tryk massen let sammen.
Pisk brødmassen og kartoffelmosen i rognen og pisk 1/3 af olien i
til en let mos. Pisk løg, resten af olien og citronsaft i. Smag til
med peber og evt. lidt salt. Rognen kan være salt nok i sig selv.
Konsistensen skal være blød. Er den for fast, så rør lidt koldt
vand i.
Sæt skålen tildækket i køleskab i mindst 3-4 timer.
Rør igen rognsalaten sammen. Er den blevet tykkere, så rør lidt
mere vand i.
Rognsalaten kan serveres i en skål eller på et fad. Pynt med friske
dildkviste og sorte oliven.
Forretten kan også serveres i portioner.
Spis groft hvedebrød til, som dryppes i salaten.
Rognsalaten smager allerbedst, hvis den laves, dagen før den skal
spises.
Den kan holde sig et par dage i køleskabet, men må ikke udsættes
for skiftende temperaturer.
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Referat fra afdelingsmøde for Grenhusene
mandag d.28 november.
1. Valg af dirigent.
Peter Rytter blev valgt til
dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
Der blev ikke valgt nogen,
man ville vente og se om
der blev brug for dette.
3. Beretning.
- På det store afdelingsmøde var der kun 10 boliger
fra Grenhusene repræsenteret.
Vedligeholdelsestandard.
var oppe på mødet ang.
istandsættelse af gulve.
Det blev besluttet, at hvis
man ludbehandler sine
gulve, skal gulvene ikke
tilbage til oprindelig stand,
når man flytter.
Dette vil også gælde for
Grenhusene.
- I begyndelsen af det
nye år vil der komme
et nyt Beboerinformationshæfte.
- Antennenpakken forbliver, som den er nu.
- Internettet bliver sat
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ned pr. 1. april, det vil
sige, at man skal betale
135,00 pr. måned.
Der mangler at blive
skiftet 21 døre på den
sydvendte side, der vil
blive skiftet 7 døre om
året.
Badeværelser er der
lavet 5 af i år ved
hjælp af lån af egne
midler og fra landsbyfonden. Dem, der har
fået isolering og
istandsættelse af badeværelser efter 1986
kan ikke komme i betragtning igen. Reglerne kan fås på ejendomskontoret.
Sidste år blev det foreslået, at man fik lys i
carportene, dette var til
afstemning hos dem,
der har carporte, men
blev nedstemt.
Der må ikke stå trailere på p-pladsen i flere
dage. Bliver dette opdaget, vil man få et
brev om at de skal fjernes.

-

-

En beboer spurgte til
ventelisterne til carportene og garagerne, om
der både var en aktiv
og en passiv liste og
om listerne ikke fungerer. Børge Jensen vil
undersøge dette og
derefter vil alle beboerne få besked om,
hvordan det foregår.
En anden beboer
spurgte til hvor store
varevogne, der må holde i Grenhusene. Lastvogne og varevogne
3,5 ton må ikke holde i
Grenhusene.

4. Budget 2006/07 -bilag
Ingen huslejestigning pr.
1. april 2006. og
budgettet blev godkendt.

-

-

-

-

5. Godkendelse af nyeråderetsregler
De nye råderetsregler blev
godkendt.
6. Udvendige malerarbejde
- Det er nu 10 år siden,
at vi fik de grå havefacader. Alle på nær 2
har fået malet deres
facader, de 2, der

-

mangler, får malet til
foråret.
Vask/maling af pergolaer og dørparti.
Maling af høj stern
bliver i øjeblikket malet af et malerfirma.
Alle beboere på nær 30
har selv malet den grå
havefacade, heraf 27
beboer der ikke selv
kunne og 3 der ikke
ville.
Ved at vi ”gør det
selv” har det kostet
80.000 kr. Hvis vi
skulle have et malerfirma til at male for os,
ville det have kostet
300.000 kr.
De gange, der har
bygget cykelskur, står
selv for vedligeholdsen. Materialer vil blive udleveret hos funktionærerne i mandskabsrummet Arnold
Nielsens Boulevard
107. Også carporte og
garager skal males af
beboerne.
En beboer spurgte om
man kunne vælge, at ”
gør det selv”, eller få
et huslejetillæg på kr.
200,00 pr. måned.

Fortsætter næste side
27

-

-

-

En anden beboer
spurgte om, hvad det
kostede at få malet
ydermurene, som ved
Grenhusene 2.
Det blev besluttet, at
man fortsætter ”gør det
selv” arbejdet og dem
der selv ønsker at male
den høje stern, kan gøre det.
Vedr. maling af ydermurer, kom der ingen
afklaring.

7. Forslag om at der
indgås aftale med
Property Consult om
gennemgang af Grenhusenes ejendomsvurderinger med
henblik på at vurdere, om der vil være
mulighed for at få
tilbagebetalt ejendomsskat.
- Property Consult er et
firma, der kører sager
om ejendomsskatter.
Hvis man taber sagen,
koster det ikke noget.
Hvis de vinder sagen
koster det mellem 25 50% af beløbet.
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-

Bestyrelsen fik godkendelse til at arbejde
videre med dette firma.

-

8. Indkomne forslag.
-

-

Der var kommet et forslag, men indleveret
for sent, men det blev
besluttet at tage det op
alligevel.
Forslaget lød på: Røgfrie vaskerier.
Dette blev vedtaget.

Bestyrel
Karen B
Arn. Niel
Tlf.: 3649
Vibeke N
Berners V
Tlf.: 3649
Inge Brin
Berners V
Tlf.: 3649

Udvalg

9. Valg af medlemmer
til Grenhusudvalget
- Grenhusudvalget fortsætter som hidtil.

Grenhus

10. Eventuelt
- IT-gruppen informerede om, at der er kommet en ny hjemmeside,
samt forhøjet hastighed på Internettet.
- 34 lejemål var repræsenteret ved dette afdelingsmøde.
-

Medieud

Gitte Andersen, referent
Peter Rytter, dirigent

Grønt Ud

Vedligeh

Soku-/Ko

IT-grupp

BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE
Bestyrelsen
Karen Bengtsson
Kjeld Galler
Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Hvidovrevej 322, 3.tv
Tlf.: 3649 3481
Tlf.: 3677 9413

Knud Wejlgaard Knudsen
Gurrevej 30, st.tv
Tlf.: 3649 4209

Vibeke Nielsen
Berners Vænge 30, 2.th
Tlf.: 3649 2995

Børge Jensen (formand) Connie Weis
Grenhusene 181
Arn. Nielsens Blv. 101
Tlf.: 3678 5019
Tlf.: 3678 7320

Inge Bringskov
Berners Vænge 1, 2.tv
Tlf.: 3649 9542

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

Bo Volfing
Grenhusene 96
Tlf.: 3678 6977

Udvalg
Grenhusudvalg:

Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen,
Bo Volfing, Henning Davidsen

Grønt Udvalg:

Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Kjeld Galler,
Knud Wejlgaard Knudsen

Medieudvalg:

Poul Johnsson (f)

Vedligeholdelsesudvalg:

Børge Jensen (f), Connie Weis, Kjeld Galler,
Poul Johnsson

Soku-/Kollektivudvalg:

Connie Weis (f), Karen Bengtsson, Jytte Jensen,
Kjeld Galler, Knud Wejlgaard Knudsen, Inge
Bringskov, Vibeke Nielsen

IT-gruppen:

Henrik Persson, Jesper Bjerg, Kennet Bjerg,
Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen,
Jonas Bundgaard, Claus Sønderstrup
Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende
IT & Bredbånd på Berners Vænge 18 kld.
hver tirsdag ml.l kl. 1830-2100.
Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl. 1830-2100 på tlf. 7741 5151
weekend ml.kl. 1300 - 1500
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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: Gerda Nordtofte, Gurrevej 7 A, tlf.: 3649 5400
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

Berner

VAG
Vagtha
i el-for
ning el
Den va
yderlig
havend
håndvæ
Det sk
vendel
de van
ret inde
petenc
ejendo

Konto
Manda
Onsda

Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155
Formand: Henrik Persson, Grenhusene 42, tlf.: 3649 6768

Ejendo
Bygget
Kontor
Kontor

Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej 137 - 203
Formand: Knud Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 107, tlf.: 3678 9049

Dansk
Finsen

Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6
Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv. 3678 9919

Spørg
period

Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25
Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: 3678 0574

Hverd

Rullestuen, Gurrevej 193
Formand: Henrik Thomsen, Cl. Petersens Alle 19, 2. tlf.: 3649 7687

Week
Eller m
meldin
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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 - 1100
Onsdag
ml. kl. 1700 - 1800
Ejendomsleder
Byggeteknisk medarb.
Kontorassistent
Kontorassistent

Anita M. Jensen, tlf./træffetid.:
Kell Schmit
Karin Degnebolig
Tanja Eriksen

ml. kl. 0830 - 1100

Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: 7732 0000
Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, E-mail: dab@dabbolig.dk

Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i
perioden
Hverdage

1830—2100

Weekend

1300—1500

på t l f .: 7741 5151

Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon
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EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE
Idet der henvises til vedtægternes paragraf 12 stk. 5
og beslutning på afdelingsmødet d. 17. november dette år,
indkaldes der til
ekstraordinært afdelingsmøde for Bredalsparken.

ONSDAG D. 25. JANUAR 2006
PÅ RISBJERGGÅRD
Eneste punkt på dagsordenen: Godkendelse af nye
råderetsregler.
(dagsorden samt bilagsmateriale vil blive omdelt
14 dage før mødet)
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