
Referat afdelingsmøde 2020 

 
Afdelingsmøde den 24. september 2020, afdeling 1, Møllebjergvej 12 

 

Antal fremmødte stemmeberettigede: 6 stk.  

Fra antal boliger: 6 stk.  

Øvrige deltagere: 2 stk. Fra CKE (CBP) og én pårørende uden stemmeret. 

 

Pkt. 1  
Valg af dirigent, referent og stemmetæller: 

- Karin bliver valgt.  

Pkt. 2  
Aflæggelse af beretning af året der gik  

- Der har været en større renovering af facaden samt ny belægning i gårdhaven. Ellers er det primært 

almindelig vedligehold, der har været brugt penge på i 2019. 

 

- I det nye år er der planlagt renovering af de tre fælles køkkener og opfølgning på brandkravene. 

I forhold til køkkener vil beboerne/pårørende gerne tages med på råd, så det ikke er noget daglig 

leder og Jakob beslutter alene.  

Pkt. 3 

Godkendelse af budget for 2021 

- Fire stemte ikke for budgettet – to undlod at stemme. 

 

- Baggrunden for at stemme imod budgettet er den høje husleje, som pårørende finder helt urimelig. 

Det blev fremført, at lejen på Møllebjergvej er næsten dobbelt så høj i forhold til andre lejemål. 

Karin gjorde opmærksom på, at man ikke kan sammenligne lejen på almindelig familieboliger med 

plejeboliger, da plejeboliger er dyrere i drift. 

 

- En stor post er lånet i afdelingerne, der blev spurgt til, om det ikke kunne gøres billigere. En af 

beboerne mener en omlægning af lån, ville kunne spare beboerne ca. 800 kr. i husleje om 

måneden. 

 

- Der blev spurgt indtil om beboer/pårørende kunne være med til at prioritere hvad der bliver brugt 

penge til ift. Drift og vedligehold. Jakob er meget åben for en dialog.  

  



Pkt. 4  
Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag.  

 

Pkt. 5  
Eventuelt  

- Karin orienterede om ændringer i administrationen, hvor den økonomiske del pr. 1 januar 2021 

overgår til Slagelse Boligselskab. Det får ingen betydning for beboerne i dagligdagen. 

  

- Derudover blev planen om at sammenlægge afdelingen med afd. 2 Lützensvej 1 og 2 og afd. 5 

Quistgårdsvej 4 fremlagt. Der blev lagt vægt på, at det kun er administrativt afdelingerne bliver lagt 

sammen. 

  

- Herudover blev det oplyst at opsparingen løsøre ophører pr. 1. januar 2021. Det beløb der står den 

31. december 2020 bliver overført til centreret.   


