
 
AFDELING 5 – Stenagervej / Tværmarksvej 

BESLUTNINGSREFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDET torsdag, den 12. januar 2023, kl. 18.30  
i vaskehuset på Tværmarksvej 

 
  
Dagsorden:                                              Beslutning:  

Deltagere    Antal deltagere: 12 
 
 

Pkt. 1 Valg af dirigent Max 
 

Pkt. 2 Valg af referent 
 

Max 

Pkt. 3 Forslag 1 
 Ændring af vaskepriser til et reelt niveau 

Argument: 
Baggrunden for stigning er voldsomt sti-
gende elpriser samt underskud på 
faktiske udgifter i forhold til indbetalinger 
fra brugere. 
 
Forslag om hævning af pris pr. vask fra 10 
kr. til 15 kr.  
Forslag om hævning af minutpris på tørre-
tumbler fra 35 øre i min. til 
70 øre i min. 
 

 

 
Antal stemmer: 
 
Antal stemte nej: 0 
 
Antal stemte ja:12 
 
Det blev besluttet at hæve priserne og ændre det foreslå-
ede til forskellige priser for forskellige vaske. 
 
Forvask 1,50,- 
 
Mild 30 og 40 & Express 40 & Uld 30 & Håndvask 12,00,- 
 
Mild 60 & Normal 60 13,50,- 
 
Normal 95 15,00,- 
 
Tørretumbler 22,50 pr. time 
 
Vi har betalt 29000 kr for rengøring af vaskeri, det skal un-
dersøges hvorfor der er en stigning fra tidligere på ca. 
20.000 kr 
 
 
 
 

Pkt. 3 Forslag 2 
Pkt. 3 Forslag 2  
Prisstigning på garageleje fra 150 kr. pr. 
mdr. til 200 kr. pr. mdr. 
 
Garageleje hæves pga. generelle prisstig-
ninger til vedligehold mv. 
 
Vi skal snart bruge midler på porte, som er 
nedslidte og vi bør ligeledes 
overveje om der i den forbindelse skal til-
sluttes el/lys i garagerne. 

 
 
 

 
 
Antal stemmer: 
 
Antal stemte nej: 0 
 
Antal stemte ja:12 
 
Det skal sikres, at pengene som kommer ind øremærkes 
porte 
Bestyrelsen undersøger forskellige muligheder for porte 
Flere beboere oplever at portene binder meget, specielt i 
vinterhalvåret. Det bør udbedres. 
 

 
Pkt.4 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der var enighed om at vi så vidt muligt holder møde i mere 
egnede lokaler 
 
Bestyrelsen beder boligforeningen om nøgler til den tidligere 
rullestue som skal bruges til bestyrelseslokale fremover.  
Ejendomsfunktionærerne får plads til deres ting i garagen 
hvor teltet opbevares 
 
 
 

 
Mødet sluttet kl.  

 



 
 
Max 
___________________________________               For bestyrelse__________________________________ 

          Dirigent     Fælles formandsskab afd. 5 


