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Emne: Afdelingsmøde i afdeling 142 – Paamiut. Dato: 13-09-2017 

Antal deltager: 8 lejere (11 fremmødte) 
 

Sted: Majoriaq. 

Referent: Lucia Møller-Grønvold, og Johan K. Jeremiassen (ISERIT A/S) Nr: x 

Ordstyrer: Iserit A/S 
 
 

Næste møde: x 

 
 
Møde var indkaldt med følgende dagsorden: 
 

1. Velkomst. 
2. Valg af referent og ordstyrer. 
3. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning fra sidste år. 
4. bestyrelsens redegørelse for brug af midler nævnt i lovgivningens § 30. 
5. Fremlæggelse af sidste godkendt årsrapport (regnskab). 
6. Fremlæggelse af afdelingens budget for det kommende regnskabsår 
7. Valg af afdelingsbestyrelsens formand og dennes suppleant. 
8. Valg af afdelingsbestyrelsens medlemmer og disses suppleanter. 
9. Eventuelt. 

 
 
Ad. pkt. 1: Lucia Møller-Grønvold byder alle velkommen 
 
Ad. pkt. 2: Iserit A/S vælges som referenter og ordstyrer. 
 
Ad. pkt. 3: Bestyrelsesformand Vipse Petersen og medlem Karlene Semsen, oplyste at de havde arrange-

ret juleklipning med fælles spisning af gr. Proviant samt tøndeslagning ved fastelavn. 
 
Ad. pkt. 4: Der blev oplyst, at der afsættes ca. 16.764,00 kr. om året, som kan bruges til sociale arrange-

menter i afdelingen.  
 
Ad. pkt. 5: Johan K. Jeremiassen fremlagde kort sidste års godkendte årsregnskab og orienterede om at 

der var balance på afdelingens budget samt henlæggelse på kr. 945.000,-. Videre nævnes og-
så, at der er henlæggelse på kr. 228.000,- til dækning af tabte lejeindtægter på grund af restan-
cer. Og ingen anmærkning fra revisor. 

 
Ad. pkt. 6:  Her orienterede Johan K. Jeremiassen om PPV-2018, hvor det nævnes hvilke typer udvendig 

arbejder der skal igangsættes i 2018. Heri nævnes også reinvest-puljen, hvor bygningsejer har 
betalt for partial klimaskærm udskiftning, der er foregået i 2017. 

   
 
Ad. pkt. 7: Som Formand for Afdelingsbestyrelsen ønskede følgende lejere at lade sig stille op:  
 

Vipse Petersen  7 stemmer 
Kathrine Søholm 1 stemme 
Heine Petersen.  0 stemme 

  
 
 Efter skriftlig afstemning, kunne resultatet opstilles som følger: 
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 Vipse Petersen blev formand Afdelingsbestyrelsen, og suppleanten for formand blev Kathrine 

Søholm.  
 
 
Ad. pkt. 8: Som medlemmer for Afdelingsbestyrelsen ønskede følgende lejere at lade sig opstille: 
   
 Heine Petersen  1 stemme 
 Apollonie Møller  0 stemme 
 Absalon Knudsen 1 stemme 
 Åse Sørensen  3 stemmer 
 Tobias Knudsen  3 stemmer 
  
 
 Efter skriftlige afstemning, kunne resultat opstilles som følger: 

 
Bestyrelses medlemmer: 

                   Åse Sørensen  
Tobias Knudsen  
 
Suppleanter: 
Heine Petersen   

 Absalon Knudsen  
 
  
 
   
  
 
Ad. pkt. 9: Spørgsmål / forslag fra lejer: 
  
 Der var ingen indkomne spørgsmål og forslag til Iserit A/S. 
 
 
 
Ad. pkt. 10 
+ Ad. Pkt. 11: Mulighed for at stille forslag af generel karakter til ISERIT´s medarbejdere. 
 
 Sofie Hansen: 

Varmt brugsvand er længe om at nå hendes lejemål.  
 
Svar fra Johan:  
Cirkulationspumpens hastighed skal hæves. På grund af varm brugsvand og kold brugsvand er 
isoleret sammen er cirkulationens hastighed om sommeren sænket, hvor den varme brugsvand 
virker som frostsikring om vinteren. 

 
 Cecilie Frederiksen: 

Kan lejemålet, man lejer passes/tilses af andre end lejer, ifm. lejers kortere fravær i form af ferie 
mv. 
 
Svar: 
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Lejer kan selv aftale med bekendte om at tilse/passe lejemålet under perioder hvor lejer er fra-
værende i form af ferierejser. 
 
 
Absalon Knudsen: 
Kan ikke se at der i afdelingen er budgetteret til reparation af legepladser. 
 
Svar: 
Ja, der er i afdelingen budgetteret til reparation af legepladser. 
 
 
Vipse Petersen: 
Hvad skal der gøres når lejernes ting som blokerer afgangsforholdene. 
 
Lejer spørger til hvordan og hvorledes med udluftningsventiler da hun undgår at brug emhætte 
da dette støjer meget og at der meget kuldetræk ved brug af emhætte ved nordvind.  
 
Svar: 
I husordensreglen, står de at der ikke må indstilles ting som cykler, barnevogne og andet som 
blokerer indgangene, i sådanne tilfældig Iserit A/S meddeles for at Iserit A/S kan sende husor-
densreglen til lejerne om fjerne de ting som blokerer fælles indgange/trapper. 
 
Der blev oplyst, at der tidligere som en prøve er lavet nye udluftningsventilationer på én af bo-
ligblokken, men samtidig blev oplyst at det måske kunne være en god ide, at der også laves ud-
luftningsventil i soveværelset.  
 
Og hvis det er problemer i lejemålet skal man henvende sig til Iserit A/S og evt. lade en hånd-
værker se på dette. 
 
 
Kathrine Søholm: 
Kathrine har lagt mærke til, at Nukissiorfiit´s personale i perioder lader brugsvand løbe ud ved 
gangbroerne. Er det noget lejerne bliver berørt af, i forhold til betalinger til vandforbrug?  
Og hun forespurgte til hvordan med resultaterne skimmeltester der bliver taget fra en udefra-
kommende. 
 
Svar: 
Lejerne skal ikke betale ekstra for den vand Nukissiorfiit lader løbe ud ved gangbroerne, på 
grund af lejernes vandforbrugsmålere sidder inde i undercentralerne. Den ventil som Nukissior-
fiit lader løbe ud fra er før afdelings vandmåler.  
 
Der bliver til lejer meddelt om resultatet af skimmeltestsrapporten ved modtagelsen af dette.. 
 
 
Apollonie Møller: 
Må vi opføre en mindre ”gartneri”, hvor kartofler kan dyrkes evt. salater? Arealet ved B-973 ser 
ud til at være egnet til det, idet jordforholdende ser gode ud. Børnene kan måske også lære no-
get ved det og vil fremover være et godt fælleskab for beboerne. 
 
Lejer har problemer med sit loftvindue, selvom det er blevet tilset af en tømrer.  
 
Svar: 



Mødereferat  
 

 

Side 4 af 4 
 

Afd. bestyrelsen tager det som efterretning og med lejerne vil samarbejde omkring dette, evt. 
forberede og opføre et mindre jordbrug. 
 
Loftvinduesproblemet skal meddeles til Iserit A/S. 

  

Vipse Petersen: 

Vipse håber på større interesse fra den nye bestyrelse samt lejerne med hensyn til bestyrelses-
arbejdet. 

 

Åse Sørensen: 

Hvornår kan man få repareret gulve og køkken. 

Svar, inspektøren skal besigtige lejemålet ved henvendelse og vurderer sagen derfra. 

  

Lejer: 

På hvilken tidspunkt af døgnet må man ikke benytte vaskemaskinen, da maskinvask tidligt om 
morgenen kan være gene for naboer? 

 

Svar: 

Ifølge husordensreglen må der ikke benyttes vaskemaskine/boremaskine mellem kl. 19:00-
08:00.  

 

Hvis lejerne føler sig generet af naboer, kan lejerne klage til Iserit A/S over naboernes støj. I 
forbindelse med festligheder (f.eks. ved rund år mv.), kan lejerne meddele deres nabo om mu-
ligvis støj der kan forekomme, og hvis det bliver for meget meddel hinanden at nu er der for 
meget støjgener. 

 

Karlene Semsen: 

Udendørs trappe der hæver og sænker, hvad kan der gøres ved. 

Svar: problem opstår hver år, ved frost og ved tønning. Problemet bliver løst i ultimo september 
2017, idet der sættes nyt vinkeljern som holder vindfange op i B-957 og B-958. 

  
  

 
 
 
 
Mødet blev afsluttet kl.21:15  
 


