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Repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen 
Repræsentantskabet er boligorganisation Tårnbyhuses øverste myndighed, og består af 
38 medlemmer, hvoraf Vægterparken er repræsenteret med 5 medlemmer. Disse har i 
2020 været afdelingsbestyrelsesformand Jørgen Blauenfeldt og afdelingsbestyrelsesmed-
lemmerne Elsebeth Jensen, Kim Andersen, Mariann Sebens og Johnny Frank Nielsen. 
 
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 

 
Efter konstituering har bestyrelsen således følgende udseende: 
 
Formand  Torben Magaard (genvalgt formand) 
Næstformand Dagny Haagensen (genvalgt næstformand)  
Bestyrelsesmedlem Malene Broholm   
Bestyrelsesmedlem Peter Aaløse  
Bestyrelsesmedlem Kurt Simonsen (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 
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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 aflyst og 
alle sociale arrangementer og aktiviteter blev aflyst. For at minimerer risikoen for smitte på 
beboernes fællesområder, blev rengøringsniveauet sat op på alle boligorganisationens va-
skerier 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 
Ved det ordinære afdelingsmøde 4.2.2020 fik afdelingsbestyrelsen følgende sammensæt-
ning: 
 
Afdelingsbestyrelsesformand: Mette Maja Lund** – valgt til 2022. 
Afdelingsbestyrelsesmedlem: Elsebeth Jensen – valgt til 2021 (kasserer). 
Afdelingsbestyrelsesmedlem: Johnny Frank Nielsen**** – valgt til 2021 (sekretær). 
Afdelingsbestyrelsesmedlem: Jørgen Blauenfeldt*** – valgt til 2021 (næstformand). 
Afdelingsbestyrelsesmedlem: Mariann Sebens – valgt til 2022. 
Afdelingsbestyrelsesmedlem: Rikke Petersen* – valgt til 2022. 
Afdelingsbestyrelsesmedlem: Kim Andersen – valgt til 2022. 
 
1. Suppleant: Henrik Jacobsen. 
2. Suppleant: Janie Søndergaard. 
 
Afdelingsbestyrelsen konstituerede pladserne næstformand, kasserer og sekretær på 
førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde efter afdelingsmødet. 
 
*Efterfølgende har Rikke Petersen valgt at træde ud af afdelingsbestyrelsen, hvorefter 
Henrik Jacobsen trådte ind.  
**Afdelingsbestyrelsesformand Mette Lund fraflyttede afdelingen, hvorefter Janie Sønder-
gaard trådte ind. Grundet Corona-situationen har det ikke været muligt at gennemføre et 
ekstraordinært afdelingsmøde for at finde ny afdelingsbestyrelsesformand, så næstfor-
mand ***Jørgen Blauenfeldt blev på et afdelingsbestyrelsesmøde valgt som konstitueret 
afdelingsbestyrelsesformand indtil det igen er muligt at gennemføre et afdelingsmøde. 
****Johnny Frank Nielsen har i december 2020 meddelt at han er trådt ud af afdelingsbe-
styrelsen med øjeblikkelig virkning.  
 
P.t. har afdelingsbestyrelsen derfor følgende udseende:  
 
Konstitueret afdelingsbestyrelsesformand: Jørgen Blauenfeldt – valgt til 2021. 
Afdelingsbestyrelsesmedlem: Elsebeth Jensen – valgt til 2021 (kasserer). 
Afdelingsbestyrelsesmedlem: Mariann Sebens – valgt til 2022. 
Afdelingsbestyrelsesmedlem: Henrik Jacobsen – valgt til 2022. 
Afdelingsbestyrelsesmedlem: Kim Andersen – valgt til 2022. 
Afdelingsbestyrelsesmedlem: Janie Søndergaard – valgt til 2021. 
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Afdelingsbestyrelsesmedlem: Vacant  
 
Da begge suppleanter er trådt ind i afdelingsbestyrelsen, er der ikke flere suppleanter til 
rådighed, hvorfor der p.t. er en ledig plads i bestyrelsen.   
 
Markvandring 
Der var kun få bemærkninger i forbindelse med markvandringen. Et punkt var at hækkene 
skulle klippes som nævnt i skrivelse til alle beboere. Hækkene er blevet klippet ud mod sti-
erne. Bøgehækkene er ligeledes blevet klippet. 
 
Legepladser 
I starten af 2020 blev de gamle legepladser og bord/bænke-sæt pillet ned, da det ikke læn-
gere kunne betale sig at renovere dem. I forbindelse med det har afdelingsbestyrelsen 
sammen med administrationen, haft 3 legepladsfirmaer ude for at give tilbud på 2 nye le-
gepladser i område D og H og efterfølgende er der blevet valgt en løsning fra legepladsfir-
maet LEKOLAR. 
 
I sommeren 2020 blev der søgt om byggetilladelse til opførelse af legepladserne og da 
byggetilladelsen nu er modtaget, vil opførelsen af legepladserne blive påbegyndt i uge 16 
2021. Der vil desuden komme nye bord/bænke-sæt i april måned.  
 
Rutsjebanen ved legelandskabet er afspærret, da den ikke opfylder lovkrav. 
 
Beboerkonsultation  
Der har kun været afholdt få beboerkonsultationer på grund af Covid-19. 
 
Aktiviteter i Vægterparken  
Alle aktiviteter har været lukket ned på grund af Covid-19. 
 
Hjertestartere 
Afdelingen har to hjertestartere, der er placeret: Vægterparken 129 (ved indgangen til fest-
salen) og Vægterparken 359 (på cykelskuret), hvoraf den ene har været i brug. 
 
Du kan læse mere om hjertestartere og hvor disse er placeret på Tryg Fondens hjemme-
side www.hjertestarter.dk. 
 
Regnskab for 2019-2020 
Afdelingsbestyrelsen har fået bemyndigelse til at godkende regnskabet på afdelingens 
vegne. Den 03.11.2020 blev regnskabet gennemgået og godkendt på bestyrelsesmødet. 
 
Årets resultat blev et overskud på 1.077.902 kr.  
 
I forhold til det vedtagne budget har der været større besparelser på konto 107 - Vandaf-
gift, konto 110 – Forsikring, konto 114 - Renholdelse, konto 115 - Almindelig vedligehol-
delse og konto 119 - Diverse udgifter. Dette er modsvaret af merudgifter på følgende konti, 
konto 106 Ejendomsskatter og konto 131.1 Renter af gæld til Boligorganisationen.  
 

Huslejeniveau 
Pr. 1. juli 2020 fik vi en huslejeforhøjelse på 2,99%. 

http://www.hjertestarter.dk/
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Driften 
 
Handlingsplan  
I indeværende beretningsperiode har administrationen sammen med AI Arkitekter & Inge-
niører indledt en dialog med Byggeskadefonden og Landsbyggefonden omkring mulig 
støtte til en renovering af afdelingen. P.t. er AI Arkitekter & Ingeniører i gang med at udføre 
de sidste supplerende byggetekniske undersøgelser af afdelingen.  
 
Vi har heldigvis kun være ramt af tre vandskader på grund af rørbrud på loftet i 2020.  
 
Som led i at mindske skaderne når der opstår rørbrud i Vægterparken - indtil en egentlig 
udskiftning af rørene bliver effektueret - monterede afdelingen i starten af 2020 en akut-
ventil i fyrkælderen. Akutventilen er monteret på hovedvandstikket til Vægterparken, så 
både koldt og varmt vand kan lukkes med denne ene ventil på én gang. Ventilen kan be-
tjenes elektronisk, hvilket betyder at der hurtigt kan lukkes for vandet, uden at en medar-
bejder fysisk er til stede. Dette har stor betydning hvis en vandskade igen skulle opstå.  
 
I vores samtaler med Landsbyggefonden er vi blevet informeret om, at vores afdeling 
umiddelbart er for ny og for veldrevet til at opnå støtte. Men med regeringens seneste bo-
ligaftale (Grøn boligaftale 2020) er der åbnet op for nye muligheder.  
 
Det ser ud til, at det er blevet lettere at opnå støtte til arbejder, der resulterer i energibe-
sparelser, bedre indeklima og øget tilgængelighed. Dette er interessant for os og derfor 
bruger administrationen lige nu tiden på yderligere dialog med Landsbyggefonden.  
 
Det videre forløb afhænger af tilbagemelding fra Landsbyggefonden.  
 
Vi sender i den nærmeste fremtid en tilstandsvurdering af vores afdeling ind til Landsbyg-
gefonden, så de på baggrund af de nye retningslinjer fra den grønne boligaftale kan vur-
dere, om mulig støtte kan komme på tale. Netop på grund af den nye boligaftale har de 
travlt i Landsbyggefonden, men vi håber på en tilbagemelding i løbet af 2021.  
 
Meddeler Landsbyggefoden os, at vi har gode muligheder for at få støtte til en renovering 
af afdelingen, påbegyndes en længere ansøgningsproces, hvor vi skal redegøre for for-
skellige arbejder, der kan være med til at fremtidssikre afdelingen. Det kan f.eks. være ar-
bejder, der sænker udgifter til drift og energi, arbejder, der gør byggeriet grønnere og giver 
en længere levetid, og arbejder, der skabe større herlighedsværdi for alle beboere.  
 
En sådan ansøgningsproces tager typisk flere år, og herefter skal arbejdet konkretiseres 
og projektet formes. Det betyder, at et realistisk bud på en eventuel byggestart vil ligge 3-5 
år ude i fremtiden.  
 
Får vi derimod endelig afslag fra Landsbyggefonden, arbejder vi videre med at konkreti-
sere projektet for udskiftning af rør og for etablering af nye badeværelser. Som tidligere 
skrevet tager sådan en proces 1-2 år, så der vil tidligst være byggestart i 2022.  
 
Under normale omstændigheder ville vi have afholdt beboermøder og workshop, men 
grundet Corona-pandemien er alle disse aktiviteter indstillet, foreløbigt indtil sommeren 
2021.  
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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. 
 
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.  
 
Containerpladser  
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. 
 
Sorteringscontainere 
HUSK at sortere jeres affaldet korrekt. Forkert sortering medfører, at der ikke bliver tømt 
skrald.   
 
Store papkasser og lignende er storskrald, dette skal ikke smides i sorteringscontainere 
men skal bortskaffes på containerpladsen. 
 
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. 
 
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.  
 
Den økonomiske udvikling i boligorganisationens afdelinger 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet beregner en gang om året alle de almene bolig-
organisationers effektivitet. Dette opgøres i % og herudover tildeles afdelingerne en farve. 

http://www.taarnbyhuse.dk/
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Rød er afdelinger med effektivitet på under 70% og her er der stort effektiviseringspotenti-
ale. Gul er afdelinger med effektivitet mellem 70% og 90% og her er der mindre effektivise-
ringspotentiale. Grøn er afdelinger med effektivitet mellem 90% og 100% og som drives 
effektivt. Effektivitetstallene er offentliggjort for regnskaberne der blev afsluttet i perioden 
2016 og 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. 
 
Effektivitetsprocenten i Vægterparken har i samtlige beregninger været 100%. Det betyder 
at der i Region Hovedstaden ikke er en afdeling som drives mere effektivt end Vægterpar-
ken. 
 
 
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.  
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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. 
 
 
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/ordinært, obligatorisk afde-
lingsmøde vælge en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse. Det er bl.a. på et så-
dant møde, at afdelingens kommende driftsbudget og husordens bestemmelser samt af-
delingsbestyrelsens beretning godkendes. Det er i samme forum, at lejerne kan stille for-
slag om konkrete emner, der skal kunne stemmes enten JA eller NEJ til. Læs mere på be-
boerweb på www.taarn.net 
 
Med rettigheder følger der også pligter. Pligt til at betale sin husleje. Pligt til at opføre sig 
ordentligt og være med til at sørge for god ro og orden, og dermed følge husordenens be-
stemmelser, 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. 
 
En ekstra stor tak til alle de frivillige, som driver vores klubber. I gør et stort arbejde og er 
med til og gøre en forskel i afdelingen. 
   
Tak skal lyde til vores driftsleder Thomas 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/

