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PrintInDuplex=FALSE 

#JobInudgeBudget: 2008  Afdeling: 2501-2 
  Mødedato: 22-08-07 
  Udsendt:       05-09-07 
 
Mødedeltagere: 
 
Kaj Stauning Afdelingsbestyrelsen 
Carsten Hansen Afdelingsbestyrelsen 
Jan Waldorf Afdelingsbestyrelsen 
Ronald Olsen Afdelingsbestyrelsen 
June Hansen Afdelingsbestyrelsen 
Nina Thøgersen Afdelingsbestyrelsen 
Bjarne Magnusson AKB - Ejendomsleder 
Eva Sørensen AKB - Økonomiafdelingen 

Afdelingsbestyrelsens stillingtagen til budget 2008 
 
Afdelingsbestyrelsen godkendte budgettet med følgende ændringer: 
 

• Konto 109     Nedsættelse af udgifter til ekstrarenovation med 30.000 kr. til 10.000 kr.  
som følge af ekstracontaineren nu indgår under den kommunale renovationsordning. 

• Konto 111     Undersøgelse af hvorvidt der foretages individuel afregning af el vedr 
ungdomsboligerne. Det er sådan at el-udgifterne vedr. ungdomsboligerne betales på 
særskilt konto adskilt fra fælles el-udgifter samt at indtægter hertil indbetales via ung-
domsboligernes husleje.   

• Konto 111.3    Det er undersøgt at fakturaer fra  varme- og  vandfirmaet  Siemens er 
som følge af indgået kontrakt. Udgiften dækker varme-/vandfirmaets udarbejdelse af 
forbrugsregnskaberne og har således intet med hvorvidt aflæsningen af målerne gen-
nemføres af  afdelingen selv eller ej. 

• Konto 114.1   Lønudgiften til varmemester reduceres til ca. 365.000 kr. fra 382.500 
kr. og samtidig ønsket reduktion af lønudgift til ekstra servicemedarbejder til 37.000 
kr. fra 56.200 kr. samlet besparelse på 36.400 kr. 

• Konto 114.5    Traktoromkostninger ønskes reduceret med 31.800 kr. til 15.000 kr. 
som følge af  regnskabsår 2006 store udgift  skyldes opstartsudgifter til vedligehold af 
traktoren og forventet fremtidig færre udgifter pga. af løbende vedligeholdelse. Udgif-
ten er flyttet til konto 115 almindelig vedligeholdelse. 

• Konto 114.6     Udgiften til salt og grus ønskes nedsat med 5.000 kr. til 10.000 kr., 
idet den høje udgift i regnskabet 2006 skyldes indkøb af 2 års forbrug af salt og grus. 

• Konto 114.8      Udgiften til drift ejendomskontoret ønskes reduceret til 35.000 kr., 
idet den høje udgift i regnskabsåret 2006 skyldes bl.a maling og anden vedligeholdelse 
af kontoret samt ansættelsen af HK-medarbejder, som er ophørt i 2006. 
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#JobInfo Criteria=KABside1# • Konto 114.8       Udgiften til drift af varmemesterkontoret på 27.000 kr. bortfalder 
som følge af der allerede er afsat 35.000 kr. til drift af ejendomskontoret og derfor er 
dobbeltudgift. 

• Konto 115            Udgiften til almindelig vedligeholdelse forhøjes med 37.900 kr.  til 
350.000 kr. Samtidig er tilført traktoromkostninger på 15.000 kr. fra konto 114, så 
samlet udgift udgør 365.000 kr. 

 
Beregningen af huslejestigninger er gennemgået påny og tilrettet således fordelingen af de 
stigende udgifter mellem boliger og ungdomsboliger er sandsynlig/korrekt.  Boligerne stiger 
273.908 kr. svarende til 4,11% stigning og ungdomsboligerne stiger 19.492 kr. svarende til 
10% stigning. 
 
Det er undersøgt om huslejestigningen indeholder udgifterne til køkkenudgifterne. Det kan 
oplyses at udgifter til forbedring af køkken ikke indgår i huslejestigningen, men holdes som 
en selvstændig udgift som ikke stiger. 
 
Afdelingsbestyrelsen indstillede varme- og vandbudget til godkendelse.  
 
Endvidere påpegede afdelingsbestyrelsen at ventelisten synes man var noget mangelfuld og 
ugennemskuelig i forhold til tidligere. Samtidig ville afdelingsbestyrelsen gerne have venteli-
sten udsendt engang i kvartalet. 
           
Materiale til beboerne afdelingsmødet 
Når budget 2008 er godkendt kan udsendes materiale herfra til beboerne til afdelingsmødet 
budget, varmebudget, vandbudget,  lagkage som udarbejdes af administrationen samt pjece.   
 
Varslingsbrev udformes af administrationen. 
 
Referatet tilsendes: Mødedeltagerne, øvrige i afdelingsbestyrelsen, FL, BEH, BJM. 
 
Eventuelle indsigelser mod referatet bedes meddelt Ejendomsleder, Bjarne Magnusson 
inden den  12. september 2007. Såfremt indsigelsen ikke er modtaget inden denne dato, 
betragtes referatet som godkendt. 
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