
Behandling af indkomne forslag 
til ordinært beboermøde den 22. januar 2019 

 
1. Mere lys på Blykobbevej 

Forslagsstiller: K. Allingham 
 
2. Etablering af hegn, delvis brugerbetaling 

Forslagsstiller: J. Hansen 
 
3.a. Tilladelse til at holde hund 
3.b. Fartbump på Listedvej 

Forslagsstiller: K. Rasmussen og M. Ørni 
 
4. Tilladelse til at holde 1 hund pr. husstand 

Forslagsstiller: L. Eriksen og M. Larsen 
 
5. Ønsker at holde hund 

Forslagsstiller: C. Hjorth 
 
6. Tilladelse til at holde 1 hund pr. husstand + tillæg 

Forslagsstiller: C. Olsen 
 
7.a. Hund i lejligheden 
7.b. Knallert stativ 
7.c. Evt. skur 
7.d. Videoovervågning på parkeringspladserne 
7.e. Cykel + knallert stativer 

Forslagsstiller: H. Borgstrøm 
 
8.  Individuelt varme- og vandmåler 

Forslagsstiller: K. Knudsen 
 
9.a. Nedlæg P-ordningen 
9.b. Udvid 3 timers parkering til 6 timer 
9.d. Stille krav til Cityparkering om en app til at stille tiden 
9.e. Optegn P-pladserne overfor vaskeri 5 ved boldbanen 

Forslagsstiller: H. Hansen 
 
10.  Parkeringsforbud i garageanlæg ønskes ophævet 

Forslagsstiller: J. Larsen 
 
11. Opsætning af videoovervågning (Tryghedsskabende foranstaltning) 
12. Vagtløsning (Tryghedsskabende foranstaltning 

























Forslag til behandling på beboermøde den 22. januar 2019 
 
 
På vegne af beboerne fremstilles nedenstående forslag til behandling på det ordinære 
beboermøde den 22. januar 2019, kl. 18.30 på Korsvejens Skole. Forslagene er udarbejdet 
på baggrund af beboernes ytringer om utryghed. 
 
Forslag: Opsætning af videoovervågning (Tryghedsskabende foranstaltning) 
Vores boligafdeling er blandt andet hårdt plaget af indbrud i vores kælderrum, garager og 
boliglejemål samt hærværk og uønsket ophold. Politiet er klar over, at vores område er hårdt 
ramt, men desværre kan de ikke patruljere vores område 24 timer i døgnet. Og udgifterne til 
et professionelt vagtværn, vil være på 70-125.000,00 kr. pr. måned incl. moms, altså mere 
end 800.000,00 kr. til 1.5 millioner kroner incl. moms om året. 
 
Med videoovervågning er det muligt for politiet at udpege de personer, som ikke har haft 
reelle hensigter. Det indhentede prisoverslag indeholder 2 stk. NVR optager 32 kanals, 4 stk. 
harddiske, 12 stk. 2 MP PTZ kamera med infrarødt lys og 14 stk. 4 MP kamera i HD-kvalitet, 
hvilket gør det nemt at genkende personer selv i mørke. Det indhentede prisoverslag er 
opdelt i to områder: 
 

1. Videoovervågning indenfor afdelingens arealer, herunder garageanlæg 
2. Videoovervågning indenfor/udenfor vaskerierne og ved kundecentret 

 
Videoovervågningen ved adgangsvejene ind til boligområdet opsættes til observation. Dette 
vil give politiet et godt billede, hvis der er sket noget i områderne. En forudsætningen for at 
etablere overvågning på afdelingens arealer, at der skal indhentes godkendelse fra politiet. 
 
Dette forslag finansieres udelukkende ved at bruge afdelings opsamlede overskud. På 
denne måde vil afdelings økonomi ikke have nogen driftspåvirkning og der vil ej forekomme 
huslejestigning. 
 
Indstilling: Det indstilles at afdelingsmødet tilslutter sig forslaget om at bruge en 
budgetramme på maksimalt 300.000,00 kr. excl. for videoovervågning og en budgetramme 
på maksimalt 4.600,00 kr. pr. måned ekskl. moms. på fuld service abonnement på 
videoovervågning af afdelingens arealer. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 



Forslag til behandling på beboermøde den 22. januar 2019 
 
På vegne af beboerne fremstilles nedenstående prisoverslag til behandling på det ordinære 
beboermøde den 22. januar 2019, kl. 18.30 på Korsvejens Skole. Forslagene er udarbejdet 
på baggrund af beboernes ytringer om utryghed. 
 
Forslag: Vagtløsning (Tryghedsskabende foranstaltning) 
Priserne er beregnet ud fra den gennemsnitlige pris, efter indhentning af tilbud fra b.la. 
Securitas A/S, G4S A/S og ekstern rådgivning fra en uvildig sikringsleder. 
 
Det indhentede prisoverslag er opdelt i tre løsninger: 
 
1. Fastvagt 6 timer alle ugens dage i tiden 8-14 (pr. år incl, moms kr. 791.400,00) (1,16%) 
2. Fastvagt 11 timer alle ugens dage i tiden 6-17 (pr. år incl, moms kr. 1.461.060,00) (2,74%) 
3. Patruljevagt 3 timer pr. dag (pr. år incl, moms kr. 622.755,00) (0,97%) 
 
Dette forslag finansieres udelukkende ved at bruge afdelings budget. På denne måde vil 
afdelings økonomi have en driftspåvirkning og der vil forekomme en huslejestigning. 
 
Indstilling: Det indstilles at afdelingsmødet tilslutter sig eller forkaster forslaget.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 


