
København torsdag d. 25.04.2019 

Referat fra stiftende beboerrepræsentationsmøde for lejerne i ejendommen Udsigten 
onsdag d. 24. april 2019, kl. 19:00 i Beboerlokalet, Margretheholmsvej 44. 
 

1. Valg af dirigent 
Robert Nedergaard fra Lejernes Landsorganisation Hovedstaden (Lejernes LLO) blev   indstillet til 
dirigent af indkalderne til beboermødet, og blev valgt uden modkandidater.  
Robert fortalte, at der er regler om, at alle lejere samt udlejer skal indkaldes til stiftende 
beboerrepræsentationsmøde senest 8 dage før afholdelsen.  
Indkaldelsen er blevet sendt til DEAS, som har udsendt den til alle lejere d. 09.04.2019 med e-mail, 
og fysisk post til dem, som ikke har en e-mailadresse. Ligeledes er indkaldelsen hængt op i 
opgangene d. 09.04.2019. Dette er mere end 8 dage før afholdelse. Mødet er dermed lovligt 
indkaldt.  
  

2. Valg af referent 
Michala Toftager Bovien blev indstillet til referent og blev valgt, uden modkandidater.  

3. Orientering om beboerrepræsentation ved Robert Nedergaard, LLO.  
Robert fortalte, at for at træffe endelig beslutning om opstart af beboerrepræsentation skal der være 
over 50% lejere til stede, fysisk eller ved fuldmagter.  
Der er 30 stemmeberettigede fysisk til stede samt 18 gyldige fuldmagter, 2 der er tilegnet en nabo 
og 16 tilegnet dirigenten (i alt 48 stemmeberettigede). 
Da der er 328 lejemål i ejendommen, er der ikke repræsenteret 50% af lejerne til mødet, hvilket 
betyder, at aftenens beslutninger er foreløbige, og skal sendes til urafstemning blandt alle lejere i 
ejendommen.  
Ved urafstemningen skal der være flertal for at opstarte en beboerrepræsentation blandt de lejere der 
stemmer. Blanke stemmer tæller som JA stemmer. Det vil sige, at hvis kun tre lejere vælger at 
stemme, en der stemmer nej, en der stemmer ja og en der stemmer blankt, så er 
beboerrepræsentationen endeligt vedtaget. 

Når man har oprettet en beboerrepræsentation, får lejerne samlet ekstra rettigheder f.eks. retten til at 
gøre indsigelse mod varme/vandregninger, ret til at få udleveret kopi af vedligeholdelsesplan mm.  

En beboerrepræsentation kan beskæftige sig med alt, hvad der giver mening i forhold til 
ejendommen. F.eks. stå for lokale fester/arbejdsdage, drift af fælleslokaler, lokalplan og meget 
andet.  

a. Afstemning om oprettelse af beboerrepræsentation 
Nej  0 fysisk til stede, 2 fuldmagter = 2 
Ja  30 fysisk til stede, 16 fuldmagter = 46 
Blank  0 fysisk til stede, 0 fuldmagter = 0  

Beboerrepræsentationen er derfor foreløbigt oprettet.  

4. Valg af beboerrepræsentanter samt evt. suppleanter + evt. revisor 
Robert fortæller, at loven siger, at der skal vælges 3 beboerrepræsentanter, og at man gerne må 

vælge flere, hvis udlejer godkender dette. Da vi bor i en stor ejendom har indkalderne været i 
kontakt med DEAS og aftalt, at der må være 7 beboerrepræsentanter. Dette tager forsamlingen 
til efterretning. 
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Valgt til beboerrepræsentationen er:  Michala Toftager Bovien, Hamidreza Faghih, Sven Aage 
Schlosrich, Lasse Schjærff Larsen, Louise Rasmussen, Lisbeth Rasmussen og Birgit 
Tengberg . 

Da det er besluttet, at der er syv pladser i beboerrepræsentationen, og der er syv opstillede, vælges 
de ovennævnte uden modkandidater.   

 
Der er mulighed for at vælge suppleanter.  
Forsamlingen besluttede, at det er passende med 2 suppleanter.  
Opstillet som suppleanter er  Susanne Østrup og Ole Olsen. 
Da det er besluttet, at der er to suppleantpladser i beboerrepræsentationen, og der er to opstillede, 

vælges de ovennævnte uden modkandidater.   

Der er mulighed for at vælge en revisor 
Opstillet til revisorposten er  Anne Hedin .  
Anne Hedin vælges uden modkandidater. 

5. Afstemning om tilknytning til Lejernes LO Hovedstaden 
Nej  0 fysisk til stede, 3 fuldmagter = 3 
Ja  25 fysisk til stede, 15 fuldmagter = 40 
Blank  0 fysisk til stede, 0 fuldmagter = 0  
Der er derfor foreløbigt besluttet at knytte sig til Lejernes LO Hovedstaden. 

6. Fastsættelse af beløb til beboerrepræsentationens arbejde  
Der bliver fremsat tre forslag om månedlige beløb pr. lejemål, som opkræves gennem huslejen. 
Da fuldmagternes ejere ikke har haft mulighed for at vælge beløb udgår disse.   
23 kr. om måneden: 0 stemmer  
25 kr. om måneden: 2 stemmer  
29 kr. om måneden: 22 stemmer  

Det er derfor foreløbigt vedtaget, at beboerrepræsentationen kan opkræve 29 kr. om måneden pr. 
lejemål til foreningens arbejde. Heraf går 20,84 kr. om måneden til medlemskab af Lejernes LO 
Hovedstaden og 8,16 kr. til foreningens øvrige arbejde. 

7. Eventuelt 
Under eventuelt kom der forslag fra salen om, at hvis der skal dannes underudvalg, kan bestyrelsen 
kontakte lejerne for at høre, om nogle andre end dem i bestyrelsen er interesseret i at hjælpe til.  
Der kom et forslag om, at bestyrelsen finder et forum, som kun er for lejerne i Udsigten. Nogle 
foreslog, at dette forum kunne være på facebook, mens andre helst så, at forummet var et andet sted. 
Bestyrelsen forholder sig til ønsket om et forum for lejerne efter urafstemningen. 
Der var forslag om, at muligheden for en antenneforening undersøges. Det blev nævnt, at en sådan 
forening vil være en selvstændig forening, som ikke nødvendigvis hænger sammen med 
beboerrepræsentationen. Det blev yderligere drøftet, hvordan driften af fælleslokalet fremadrettet 
vil blive, og hvad en fremtidig pris for leje vil være. Bestyrelsen forholder sig til dette efter 
urafstemningen.  


