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Behandling af indkomne forslag 
 

I henhold til EU’s nye persondataforordning af 2018 er alle personlige informationer om for-

slagsstillere ikke offentliggjort her. Men disse oplysninger er bekendt af afdelingsbestyrelsen 

og VIBO Boligforening. 

 
Forslag 1 - Fra bestyrelsen vedr. individuel modernisering af køkkener 
Københavns Kommune har fastsat, at afdelingen hvert år i forbindelse med budgettet på det 
ordinære afdelingsmøde skal vedtage et beløb, der danner maksimumrammen for hvor mange 
moderniseringer, der kan foretages i det pågældende budgetår. 
 
I budgetår 2020/2021 foreslår afdelingsbestyrelsen, at der maksimalt kan afsættes 3.000.000 
kr. Beløbet har ingen huslejemæssige konsekvenser, idet lån til individuel modernisering 
knytter sig til det lejemål, der foretager den individuelle modernisering. 
 
 
Forslag 2 - Fra bestyrelsen vedr. samarbejde med den lokale fodboldklub Nørrebro 
United om banefornyelse i 40-gården. 
Bestyrelsen foreslår, at der stemmes for indgåelse af et samarbejde med Nørrebro United om 
opgradering af vores boldbane. Nørrebro United har fået udviklet arkitektmateriale og er i gang 
med at søge fondsmidler til en opgradering af vores boldbur. Afdelingen skal selv bidrage med 
en del af finansieringen. Der er afsat penge i drifts- og vedligeholdelsesplanen fra det 
kommende budgetår, hvor der maksimalt må anvendes 500.000 kr. 
Nørrebro United rejser resten af pengene - estimeret omkring 1.800.000 kr.  
Se endvidere fyldestgørende projektbeskrivelse på forsiden af www.afd127.dk under 
”mødemateriale til afdelingsmøde den 27.1.2020”. 
 
Bestyrelsen og Nørrebro United foreslår, at Nørrebro United får brugsret på banen 3-4 
hverdags eftermiddage om ugen (1-2 timer om dagen) – mere konkret aftales senere. 
Børn der bor i vores afdeling får mulighed for at komme foran Nørrebro United’s venteliste til 
holdene (4-7 år) i udgangspunkt, måske der også laves hold for ældre børn, hvis der er 
interesse og opbakning til det.  
 
 
Forslag 3 - Fra bestyrelsen vedr. et aktivitetsudvalg 
Vi har i vores kommende driftsbudget afsat 60.000 kr. til sociale aktiviteter for beboerne. Men 
vi har i bestyrelsen har ikke ressourcer til at udføre de forskellige aktiviteter, som vi gerne vil.  
Eksempler på aktiviteter kan være grillhygge, sommerfest, banko aftener, tage i mod nye 
indflyttet beboere, mv. 
 
Derfor vil det være optimalt hvis der er 3-6 beboere, som har lyst til danne et aktivitetsudvalg.  
Aktivitetsudvalget refererer til og samarbejder med bestyrelsen, og bestyrelsen har også 
mulighed for at hjælpe til i begrænset omfang. 
 
 
Forslag 4 - Fra bestyrelsen vedr. udlejning af beboerlokale til virksomheder og 
foreninger 
Vi har fået en del henvendelser fra nærliggende virksomheder gennem tiden, som gerne vil 
leje vores beboerlokale. Derfor vil vi gerne stille forslag om at virksomheder og foreninger kan 
leje lokalet på hverdage (ikke weekender). Det kan lejes i tidsrummet fra kl. 16.00 - 22.00. 
 
Leje 2.000 kr. 
Depositum 2.000 kr. 

  
Udefra kommende privatpersoner som ikke bor i vores afdeling, kan forsat ikke leje lokalet. 
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Forslag 5 - Vedr. opsætning af skilte 
Jeg vil gerne stille foreslaget til at få skilte op med at hunde skal være i snor og cykling forbudt 
ved alle indgangen.  
 
Så dem udefra kender reglerne. Der ligger rigtig mange hundelorte. Det er så ulækkert og 
smitter med sygedomme til vores hunde der bor her og som holdes i snor. Har vi regler skal 
dem udefra vel også overholde dem? 
Vores afdeling er blevet en cykelsti for folk udefra.  
 
Bliver næsten overfaldet når jeg siger at hund skal være i snor.  
Og Romeo blev bidt i hovedet af en lille hund der var løs. Bare i dag fik jeg fortalt om jeg tro-
ede det hjalp at jeg sagde det til hende, mens hun holdte sin sure hund tilbage. 
Mange af dem der er løse, samle menneskerne heller ikke op efter. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Thorsgade 8A, 4. th.  
  


