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Corona 
I marts måned 2020 lukkede statsministeren Danmark ned pga. en Corona-virus som hur-
tigt bredte sig over hele verden. Nedlukningen havde den konsekvens for boligorganisatio-
nens beboere, at administrationen lukkede ned for personlige henvendelser, afdelingernes 
klubber lukkede ned, beboerkonsultationer og afdelingsbestyrelsesmøder blev ikke af-
holdt, og alle sociale arrangementer og aktiviteter blev aflyst. For at minimere risikoen for 
smitte på beboernes fællesområder, blev rengøringsniveauet sat op på alle boligorganisa-
tionens vaskerier og i alle opgange.  
 
Boligorganisationen har gennem hele perioden fulgt myndighedernes anvisninger nøje og 
har gennem beboerinformationer, infokanal og hjemmeside forsøgt at holde alle beboere 
opdateret omkring boligorganisationens tiltag.  
 
Afdelingsbestyrelsen 
Grundet Corona-situationen i marts måned 2020, var det ikke muligt at gennemføre det or-
dinære, obligatoriske afdelingsmøde der ellers var planlagt til den 19.3.2020.  
 
Afdelingsbestyrelsen har derfor samme sammensætning som efter det ordinære, obligato-
riske afdelingsmøde i 2019. Så snart det igen er muligt at afholde afdelingsmøde, vil de 
medlemmer som blev i 2018 være på valg for en 2-årig periode:  
 
Formand: Kurt Simonsen - valgt for en 2-årig periode i 2019 
Bestyrelsesmedlem: Martin Thomsen - valgt for en 2-årig periode i 2018 
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Effersøe - valgt for en 2-årig periode i 2018 
Bestyrelsesmedlem: Nanna Mølbak - valgt for en 2-årig periode i 2018 
Bestyrelsesmedlem: Peter Aaløse - valgt for en 2-årig periode i 2019 
Bestyrelsesmedlem: Lars Hybler - valgt for en 2-årig periode i 2018 
Bestyrelsesmedlem: Pia Frederiksen - valgt for en 2-årig periode i 2019 
Bestyrelsesmedlem: Gitte Olsen - valgt for en 2-årig periode i 2019 
Bestyrelsesmedlem: Lone Nielsen - valgt for en 2-årig periode i 2019 
 
1. Suppleant: Gitte Braarup Vestergaard     
2. Suppleant: Morten Sommer      
 
Regnskab for 2019-2020 
Afdelingsbestyrelsen har fået bemyndigelse til at godkende regnskabet på afdelingens 
vegne. Den 12.10.2020 blev regnskabet gennemgået og godkendt på bestyrelsesmødet. 
 
Årets resultat blev et overskud på 2.540.520 kr.  
 
I forhold til budgettet har der været besparelser på følgende konti konto 106 - Ejendoms-
skatter, konto 107 - Vandafgift, konto 110 - Forsikringer, konto 114 - Renholdelse, konto 
119 - Diverse udgifter og konto 125 - Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder. Dette er 
modsvaret af merudgifter på konto 131.1 - Renter af gæld til Boligorganisationen.  
 
Indtægterne er påvirket af gevinst ved afslutning af voldgiftssag mod konkursboet efter 
den entreprenør som opførte fælleshuset. Dette ses på konto 206 - Korrektioner vedr. tidli-
gere år. 
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Huslejeniveau   
Pr. 1. juli 2020 fik vi en huslejeforhøjelse på 1,98% 
 
Som bekendt blev det ordinære obligatoriske afdelingsmøde ikke afholdt i 2020, og da Fol-
ketinget vedtog en midlertidig lov, der bl.a. omhandlede hvordan husleje (Budgetter) skulle 
godkendes uden afdelingsmødets godkendelse, blev Tårnbyparkens husleje automatisk 
forhøjet, da forhøjelsen var under de 2%, som lovgivningen krævede for automatisk god-
kendelse.  
 
Beboerkonsultation  
Husk, at der er beboerkonsultation hver måned (dog ikke i juli) i afdelingsbestyrelsens lo-
kale Tårnbypark Alle 22 (ved cafeen). Her har du, som beboer, mulighed for at komme og 
forelægge ting omkring dit lejemål, som bestyrelsen evt. skal bringe videre til administratio-
nen eller boligorganisationen. Det er også her du kan komme med ideer til projekter eller til 
vores langtidsplan. 
 
Driftsmæssige spørgsmål skal altid stilles til driftslederen, som sidder i administrationen. 
 
Beboerkonsultationen foregår mellem kl. 18:30 til 19:00, anden mandag i hver måned (mi-
nus juli). Er det ikke muligt at møde personligt op til beboerkonsultationen, er det muligt at 
komme i forbindelse med afdelingsbestyrelsen ved at sende mail til os på mailadressen 
taarnbyparken@taarnbyhuse.dk.  
 

Nye køkkener – kollektiv råderet 
Trods midlertidig standsning af opsætning i foråret, grundet Corona, kom der godt flow i 
opsætning af råderetskøkkenerne efter sommerferien. Alle håndværkerne fandt deres 
rytme, og antallet af opsætninger sat op til to om ugen. 
 

Desværre er opsætningen her i starten af 2021 igen midlertidigt blevet standset, så sidste 
køkken er nok ikke på plads før slutningen af juni. Den her måde med start/stop gør, at be-
stillinger m.v. ikke kan foregå kontinuerligt, og det ødelægger hele arbejdsflowet. Arbejdet 
med opsætningen bliver ikke kun sat bagud med de uger som der er restriktioner i, des-
værre.   
 
Handlingsplan  
Siden 2018 har afdelingsbestyrelsen arbejdet med en handlingsplan for Tårnbyparken. Ar-
bejdet med handlingsplanen udspringer i Boligorganisationens målsætningsprogram Tryg-
hed og Trivsel, som afstikker retningen for fremtiden i Tårnbyhuse og tilhørende afdelin-
ger. I arbejdet med handlingsplanen indgår også husstandsprofiler og statistikker, som er 
lavet af BL – Danmarks Almene Boliger.  
 
Handlingsplanen dækker nu over tre store projekter - Klimaplan (tidligere omtalt som LAR 
(Lokal Afledning af Regnvand)), Parkeringshus og opførelse af punkthuse mod Tårnbyvej. 
 
I 2020 har administrationen og afdelingsbestyrelsen haft flere møder, hvor indhold af Klima-
planen er blevet diskuteret og konkretiseret. Planen vil bl.a. indeholde: løsninger på afdelin-
gens regnvandsproblemer, energibesparelser, planer for fælles funktioner (leg, ophold, be-
vægelse), planer for gårdmiljøer, bedre belysning og stiforbindelser som binder afdelingen 
bedre sammen.   
 

mailto:taarnbyparken@taarnbyhuse.dk
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I handlingsplanen er desuden forslag til etablering af et parkeringshus i et plan til løsning af 
vores stigende parkeringsproblemer. P-husets udformning giver mulighed for at udnytte taget 
til taghave med terrasser til ophold, borde og bænke, og dertil mulighed for at etablere bede 
med blomster, urter og grøntsager – efter beboernes eget valg og interesse, og også place-
ring af fx basketball bane. Det giver os mulighed for at skabe noget unikt, som ikke findes 
mange andre steder og slet ikke i Tårnby. Parkeringshuset vil erstatte garagerne på Tårnby-
park Alle.  
 
I den diskuterede handlingsplan ligger også forslag til ny bebyggelse af mindre punkthuse ud 
mod Tårnbyvej, hvilket vil give 30 ekstra boliger. Boligerne vil samtidig fungere som af-
skærmning for støjen fra Tårnbyvej.  
 
Da det er en meget stor investering der vil blive tale om, vil vi sandsynligvis igangsætte min-
dre projekter for derigennem at efterprøve, at investeringerne opfylder vores ønsker. Vi skal 
nok helt hen til 2024 før vi har økonomien på plads til, for alvor, at gå i gang med Klimapro-
jektet. Økonomien til Klimaprojektet skal bl.a. sikres gennem de tilskudsordninger gennem 
Landsbyggefonden som folketinget har givet mulighed at søge om ifm. energirenoveringer.   
 
Klimaplan, Parkeringshus og Punkthuse mod Tårnbyvej vil, efter al sandsynlighed, blive tre 
adskilte projekter som vi skal stemme om, og hvor klimaprojektet bliver prioriteret højst.   
 
Husorden 
Afdelingsbestyrelsen har ønsket at revidere husordenen, så den er nemmere for beboerne 
at forstå, og lettere for administrationen at administrere ud fra. Den reviderede udgave af 
husordenen skulle have været til godkendelse på afdelingsmødet 19.03.2020, men det 
møde blev, som skrevet, ikke afholdt. Derfor fremlægger afdelingsbestyrelsen igen den re-
viderede husorden til godkendelse under indkomne forslag.  
 
Vores husorden (ordensreglement), der har gyldighed som et tillæg til lejekontrakten, er 
udformet med henblik på lejerens og boligorganisationens fælles interesse i at tilsikre og 
opretholde ordentlige forhold inden for afdelingen, under hensyntagen til lejerens rimelige 
krav på frie udfoldelsesmuligheder.  
 
Efter boligorganisationens vedtægter, kan der vedtages ændringer i den standard-husor-
den, som er gældende for boligorganisationen, hvis ændringerne vedtages ved et afde-
lingsmøde i den enkelte afdeling.  
 
Husordenen er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryg-
hed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.  
 
Legepladser 
Som en del af Tårnbyparkens handlingsplan forsøger vi, over tid, at gøre det attraktiv for 
afdelingens børn at være ude og lege. I 2019 blev der derfor indkøbt og opstillet nye lege-
redskaber mellem gård 3 og 4 og mellem gård 7 og 8.  
 

Der har været nogle få klager over placering af legeredskaberne, og der har i 2020 sågar 
været beboere, der gennem beboerklagenævnet har klaget over, at beboerne ikke er ble-
vet inddraget i processen omkring legeredskaberne, og at man ikke har ment, at det lå in-
den for afdelingsbestyrelsens kompetence at bestemme placering. Beboerklagenævnet 
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afviste klagen med den begrundelse, at afdelingsbestyrelsen både har informeret og invol-
veret beboerne op til placering af lege redskaberne. Og der sættes i beboerklagenævnets 
svar til afgørelsen ikke spørgsmålstegn til afdelingsbestyrelsens kompetence til at be-
stemme placering.  
 
Hvad angår placering af legeredskaber, er det altid en balancegang, men én ting er sikkert 
- afdelingsbestyrelsen placerer ikke redskaber for at genere beboerne. Vi vælger ud fra 
hvor der er egnet arealer og hvor arealer ligger ubenyttet hen, hvilket også meget tydeligt 
blev kommunikeret på afdelingsmødet 2019.  
 
Boligsocialt arbejde – udfordringer med unge i Tårnbyparken  
Der har gennem 2020 været udfordringer med unge mennesker, der opholder sig på ude-
arealerne samt i indgangspartierne, særligt ved gård 1 og 2.  
 
Boligorganisationens boligsocial medarbejder har haft kontakt med SSP-medarbejdere og 
politiet siden første henvendelse fra en beboer i februar.  
 
Seneste oplysninger fra SSP-medarbejdere og politi er, at både gademedarbejdere og po-
liti kommer jævnligt i området og der har i den seneste tid været hjemmebesøg hos alle de 
unge fra den gruppe det drejer sig om. Der er i december 2020 sendt skrivelse til alle be-
boere i gård 1 og 2 omkring udfordringerne med telefonnummer til SSP og politi, så bebo-
erne kan kontakte dem direkte, når de unge er i området. 
 
Gårdtur 
Traditionen tro har bestyrelsen i maj måned været på den årlige gårdtur, hvor vi, sammen 
med driftslederen og administrationen, udarbejder en samlet plan for aktiviteter, der skal 
igangsættes i løbet af budgetåret.  
 
Afdelingsbestyrelsens gårdtur blev som tidligere annonceret så beboerne kunne komme 
ned og snakke med os, og der var der nogle beboere der benyttede sig af, hvilket gav af-
delingsbestyrelsen mulighed for at snakke med beboere vi normalt ikke snakker med. Det 
gav også mange gode input til vores liste over ting, som skulle kigges på. 
 
På beboerweb, i afdelingsbestyrelsens referat fra maj, kan man som altid se, hvilke større 
ting der blev besluttet på gårdturen. 
 
Nybyggeri på Randkløve Alle 
Nybyggeriet af 58 små ungdomsegnede 1- og 2-rums boliger på Randkløve Allé er nu en-
delig ved at være tilendebragt, og det forventes at beboere flytter ind i første blok (den der 
er parallel med RKA) i første kvartal, og at blok 2 er indflytningsklar i starten af 2. kvartal. 
  
Sagen mellem Tårnby kommune og boligministeriet er afsluttet, og afgørelsen betyder, at 
nybyggeriet efter al sandsynlighed oprettes som en selvstændig afdeling. Sker dette, vil 
Boligorganisationen og afdelingsbestyrelsen arbejde for at få den nye, og meget lille, afde-
ling lagt ind under Tårnbyparken, som oprindeligt tiltænkt – andet giver ikke mening. Dette 
vil i så fald betyde, at beboerne, i de to afdelinger, skal stemme om en sammenlægning. 
 
Parkering 
Det er ikke nogen hemmelighed, at der mangler parkeringspladser til Tårnbyparkens bebo-
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ere. For nærværende kigger afdelingsbestyrelsen på muligheden for at etablere et parke-
ringshus, men det løser jo ikke mangel på p-pladser her og nu. 
 
En løsning, som formentlig ikke vil hjælpe meget, men dog hjælper, er, at beboere, der har 
en fast p-plads, også benytter denne. For ofte sker det, selv om man har en fast p-plads, 
at man parkerer på offentlig vej, fordi man så er tættere på hvor man bor. Derved optager 
man en plads for en beboer som ikke har fast p-plads. Så fra afdelingsbestyrelsen skal 
lyde følgende opfordring – ar man som beboer fast p-plads, så benyt den. 
 
På Irlandsvej har det tidligere været muligt at parkere på Børnehusets parkeringsplads. 
Denne mulighed blev fjernet for et par år siden, da Tårnbyparkens beboere og andre 
havde for vane at optage alle p-pladser, så Børnehusets personale og forældre ikke kunne 
benytte p-pladsen. Efter flere henstillinger til dem, der parkerede på p-pladsen uden at 
have forehavende i børnehaven, valgte Børnehuset derfor at sætte bom op. 
Der har været beboere som, i tiden efter opsætning af bom, der har klaget til afdelingsbe-
styrelsen og kommunen, med ønske om, at bommen bliver fjernet. Afdelingsbestyrelsen 
har bedt Boligorganisationen om at gå i dialog med kommunen evt. Børnehuset for at finde 
en løsning, som kan tilfredsstille Børnehusets behov for ledige parkeringspladser i Børne-
husets åbningstid, og så beboernes muligheden for at kunne parkere på p-pladsen uden 
for åbningstiden samt i weekenderne.  
Til børnehusets ros skal dog nævnes, at bommen ikke sættes for p-pladsen i højtider hvor 
børnehaven har lukket.    
 
Skrald 
I fremtiden skal borgere i Tårnby Kommune også sortere dagrenovation i madaffald og 
restaffald og i den forbindelse vil boligorganisationens skakte blive permanent lukket og 
sortering vil skulle foregå på terræn. Boligorganisationens bestyrelse har igangsat et pro-
jekt som skal ende ud i en affaldsstrategi for alle afdelinger i Tårnbyhuse.  
 
Containerpladsen  
Vi skal appellere til, at der ikke hensættes affald af nogen art foran eller ved containerplad-
serne, da det tager unødig tid og ressourcer fra ejendomsfunktionærernes i forvejen 
knappe tid. 
 
I slutningen af 2020 diskuterede afdelingsbestyrelsen med administrationen om adgang til 
containerpladsen, da der har været en del udfordringer med brug af vaskeribrikken. Fra-
flytter kunne få adgang med deres gamle brik, og nogle beboere ville ikke oprette brikken 
bare for at få adgang til containerplads osv. Derfor har vi besluttet, at i løbet af foråret 
2021 skal vi benytte nøgle for at få adgang til pladsen. Nøglen har vi allerede i form af den 
nøgle vi benytter til postkassen. Når tid kommer, vil administrationen informere ud om æn-
dringen   
 
Husk ryd op efter jer selv på containerpladsen! 
 
Sorteringscontainere 
Husk at sortere jeres affaldet korrekt. Forkert sortering medfører, at der ikke bliver tømt 
skrald.   
 
Store papkasser og lignende er storskrald, så dette skal ikke smides i sorteringscontai-
nere, men skal bortskaffes på containerpladsen. 
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Det er vigtigt, at containerne ikke overfyldes, men kun fyldes så meget, at låget stadig kan 
lukkes. Hvis du kommer til en container der allerede er fyldt op, kan du komme af med dit 
affald på containerpladsen. 
  
TV, Internet og telefoni 
Samarbejdet med vores udbydere på bolignettet blev opsagt pr. den 31.12.2020, da vi 
gerne ville forhandle pris eller gå i udbud. På grund af Corona-situationen blev dette des-
værre udskudt og vi måtte derfor forhandle en ny midlertidig aftale med vores udbydere af 
internet og telefoni (Dansk Kabel TV), samt TV (YouSee).  Begge midlertidige aftaler løber 
frem til og med den 31.12.2021. 
  
Planen er at gennemføre et udbud på TV, internet og telefoni i løbet af 2021. 
  
Langtidsplan  
Hvert år drøfter afdelingsbestyrelsen Tårnbyparkens langtidsplan med administrationen. 
Langtidsplanen, som nu er 30-årig, er den lovpligtige budgetplan for udgifter til renhol-
delse, almindelig løbende vedligeholdelse og henlæggelser (opsparing) til istandsættelser 
og fornyelser.  
 
De væsentligste punkter til gennemførelse i budgetår 2021/2022 og som vi som afdeling 
har sparet op til gennem langtidsplanen er nedenstående punkter: 
 

• Forventet udskiftning af lys på terræn 

• Forventet udskiftning/reparation af værn på svalegang IRL  

• Forventet montering/udskiftning af varmemålere  

• Forventet ny skraldeordning  
 
Beboerdrevne aktiviteter i afdelingen 
Grundet Corona epidemien har de beboerdrevne klubber kun i meget få omgange i 2020 
været åbne for aktiviteter. Og selvfølgelig har Corona også haft indflydelse på afholdelse 
af Spise Cafe og de normalt mange aktiviteter aktivitetsudvalget står for.  
 
Lukningerne har naturligvis været til gene for brugerne af klubberne, og der har da også 
været brugere, der har ytret deres frustrationer over de lange lukninger overfor afdelings-
bestyrelsen eller boligorganisationen. Da det er afdelingsbestyrelsen og i sidste ende Bo-
ligorganisationen, der har ansvaret for klubberne og deres brugere, skal vi selvfølgelig 
sikre, at restriktioner udstukket af sundhedsmyndighederne, overholdes. Myndighedernes 
krav til afstand og til rengøring af lokaler og udstyr skal overholdes, uanset om man dyrker 
sin aktivitet i Kondiklubben eller i FYSIQ. Og når fx Kondiklubben har været lukket længere 
end FYSIQ, har det været fordi det er vurderet, at klubberne ikke har kunnet leve op til de 
strenge sundhedskrav myndighederne har stillet – og så er der i øvrigt heller ikke et kom-
mercielt hensyn at tage stilling til. 
 
Hjertestartere 
Afdelingen har tre hjertestartere, der er placeret: Tårnbypark allé 22 (ved cafeen), Tårnby-
park allé 73 (ved kondirummene) og på Randkløve Allé 140. 
 
Vi kan i øvrigt fortælle, at skabene, hvor hjertestarterne opbevares, ikke længere skal åb-
nes med mobilen, men er tilgængelig uden. Dette gør det dermed også meget nemmere 
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for eventuelle Hjerteløbere, som har brug for en hjertestarter.  
 
Du kan læse mere om hjertestartere og hvor disse er placeret på TrygFondens hjemme-
side www.hjertestarter.dk. 
 
Beboerapp 
I starten af 2020 lancerede boligorganisationen en app til alle beboere. Appen kan bruges 
til at fejlmelde opgaver i jeres lejemål samt følge status, f.eks. om der er bestilt en hånd-
værker til opgaven. 
 
Administrationen vil have mulighed for at sende ”push-beskeder”/notifikationer til jer via 
appen. Det kunne f.eks. være i forbindelse med akut lukning af vandet.  
For at komme i gang, skal der bruges en aktiveringskode, som kan findes på beboerweb. 

Vejledningen til appen kan findes på vores hjemmeside www.taarnbyhuse.dk.  

 
Vi håber, at rigtig mange beboere vil hente appen til deres smartphone, så kommunikatio-
nen mellem beboere og administration kan blive endnu bedre og mere smidig.  
 
Status på effektivisering 
På baggrund af ministeriets rapporter fra 2014 om ”Den almene sektors egenkontrol og ef-
fektivisering”, har BL og KL indgået en aftale om, at driften af den almene sektor frem mod 
2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.  
 
Seneste opdatering fra Boligministeriet viser at besparelseskravet på 1,5 mia. kr. var nået 
med regnskaberne for 2019. 
 
I januar 2021 har BL, KL og Boligministeriet indgået en ny aftale om besparelser på nye 
1,5 mia. kr. i 2026. 
 
Den økonomiske udvikling i boligorganisationens afdelinger LH 
Boligministeriet beregner en gang om året alle de almene boligorganisationers effektivitet. 
Afdelinger med effektivitet på under 70% er der stort effektiviseringspotentiale. Afdelinger 
med effektivitet mellem 70% og 90% er der mindre effektiviseringspotentiale, og afdelinger 
med effektivitet mellem 90% og 100% drives effektivt. Effektivitetstallene er offentliggjort 
for regnskaberne der blev afsluttet i 2016 til 2019.  
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse havde ved opgørelsen for 2018 en samlet effektivitetspro-
cent på 89,2% hvilket i 2019 er steget til 89,4%. Nedenstående er en sammenligning med 
resten af Tårnby Kommune og regionen. 
 

Regnskabsår Tårnbyhuse Tårnby Kommune Regionen 

2016 89,1 % 84,1 % 75,5 % 

2017 90,4 % 81,6 % 76,7 % 

2018 89,2 % 82,4 % 78,8 % 

2019 89,4 % 80,6 % 79,1 % 

 
Som det fremgår af ovenstående, er boligorganisationen mere effektiv i sin drift end gen-
nemsnittet af resten af kommunen og regionen. 
 

http://www.hjertestarter.dk/
http://www.taarnbyhuse.dk/
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Effektivitetsprocenten i Tårnbyparken for 2019 er 97%. Jf. Boligministeriets beregninger 
bliver Tårnbyparken drevet effektivt.  
 
Boligsociale aktiviteter i boligorganisationen 
Alle aktiviteter har været lukket siden medio marts 2020 grundet Corona. Planlagte begi-
venheder som koncert og de vanlige som Friluftsfestival, julebagning og julemarked har 
ikke været mulige at afholde. 
 
Da alt ”gik i stå” blev nyt skabt. Altangymnastik og -dans blev til og en frivillig fysioterapeut 
og Tårnbyhuses boligsociale medarbejder var ude for at skabe liv og mulighed for lidt fæl-
lesskab flere gange om ugen til stor glæde for mange. Dans er også blevet et tilbud på 
Plejecenteret Falhøj, hvor boligsocial medarbejder 1 gang om ugen danser udendørs med 
beboerne.  
 
Året har budt på et nyt samarbejde med kunstneren Andreas Liebmann. Samarbejdet går 
ud på, at Andreas skal få kunsten og kulturen ind i boligområdet, tæt på beboerne. Han 
har blandt andet skabt Tårnby Park Studio, et fællesskab der holder til i Tårnbyparken. Her 
har han med en kunstnertrup og beboere, i foråret skabt et studio, hvor der fremover er 
mulighed for kunstnerisk udfoldelse af både beboere og kunstnere. De aktiviteter Andreas 
oprindeligt havde planlagt, kunne grundet Corona ikke afholdes, men kreativiteten blev 
brugt og nye aktiviteter skabt. Det blev dog til en indvielsesfest i juni. Samarbejdsaftalen er 
i første omgang for 3 år. 
 
Inden nedlukning blev der arbejdet på at få startet nye aktiviteter op. Blandt andet en Fa-
milieklub, der er et fællesskab som har til hensigt at styrke den enkelte families ressourcer 
og netværk.  
 
Der blev også arbejdet på at få skabt et trivselshus i Tårnbyparkens festhus. Et hus hvor 
der er liv i form af fællesspisning, sundhedstilbud eller hvad beboerne i Tårnbyhuse synes 
giver mening for dem. Tiltaget er et samarbejde mellem Tårnby Kommune og Tårnbyhuse.  
 
Der er blevet udarbejdet et projektoplæg til samarbejde på tværs i kommunen omkring de 
mange ledige der er kommet grundet Corona fyringer. 
 
Repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen 
Repræsentantskabet er boligorganisation Tårnbyhuses øverste myndighed, og består af 
38 medlemmer, hvoraf Tårnbyparken siden repræsentantskabsmødet d. 26.11.2020 er re-
præsenteret med 7 medlemmer, som er Jørgen Effersøe, Nanna Mølbak, Martin Thom-
sen, Lars Hybler, Pia Frederiksen, Gitte Fenger Olsen og Lone Nielsen. Derudover sidder 
afdelingsbestyrelsesformand Kurt Simonsen og Peter Aaløse i repræsentantskabet som 
repræsentant for organisationsbestyrelsen.  
 
I forbindelse med afholdelse af repræsentantskabsmødet den 26.11.2020 genvalgtes føl-
gende medlemmer til organisationsbestyrelsen: Malene Broholm, Peter Aaløse, Kurt Si-
monsen, Brian Bjørnø og Tommy Svensson – alle for en 2-årig periode. 
 
Som suppleanter blev der for en 1-årig periode valgt: 
  

1.  Suppleant: Ulla Hansen 
2.  Suppleant:  Martin Thomsen (Tårnbyparken) 
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Efter konstituering har bestyrelsen således følgende udseende: 
 
Formand  Torben Magaard (genvalgt formand) 
Næstformand Dagny Haagensen (genvalgt næstformand)  
Bestyrelsesmedlem Malene Broholm   

Bestyrelsesmedlem Peter Aaløse (Tårnbyparken) 
Bestyrelsesmedlem Kurt Simonsen (Tårnbyparken) (genvalgt til FU)  
Bestyrelsesmedlem Mette Maja Lund    
Bestyrelsesmedlem Thomas Noltensmeier 
Bestyrelsesmedlem Brian Bjørnø    
Bestyrelsesmedlem Tommy Svensson  Anden boligorganisation i kommunen 
Bestyrelsesmedlem Søren Sabat Tårnby Kommunalbestyrelse  
Bestyrelsesmedlem Marlene Nyberg  Tårnby Kommunalbestyrelse 
 
Direktør  Torben Hansen  Boligorganisationen Tårnbyhuse  
 

Seminar for organisationsbestyrelsen 
På et organisationsbestyrelsesseminar afholdt den 3. oktober 2020 var fokus blandt andet 
rettet mod følgende emner: 
 

• Regnskab og budgetter  

• Beredskabsplan ved epidemier og pandemier 

• Fremtidens affaldssortering 

• TV og internet pakker 

• Diverse projekter 

• Fremtidens bolig 

• Håndtering af Corona-situationen 

 
 
Afslutning 
Det er vigtigt at understrege, at for at et beboerdemokrati skal fungere, skal beboerne vide, 
at de har ret til medindflydelse på boligorganisationens og den enkelte afdelings drift. Bo-
ligtagerne i en almen boligafdeling kan på et afdelingsmøde vælge en afdelingsbestyrelse 
til at udøve medindflydelse. Læs mere på beboerweb på www.taarn.net.dk 
 
Med rettigheder følger der også pligter. Pligt til at opføre sig ordentligt og være med til at 
sørge for god ro og orden, og dermed følge husordenens bestemmelser, som er godkendt 
af de fremmødte beboere på afdelingsmødet. 
 
Med disse afsluttende ord vil afdelingsbestyrelsen gerne sige tak til beboerne for året der 
er gået. 
   
Tak skal lyde til vores driftsleder Ermin og hans hold af ejendomsfunktionærer for et godt 
udført arbejde. 
 
Sidst, men ikke mindst, også en tak til administrationen for den måde de har rådgivet os 
på, og til boligorganisationen for godt samarbejde. 

http://www.taarn.net.dk/

