
Referat af generalforsamlingen den 28/9 for ejerforeningen blokVI,            

Ishøj Centrum. 

Der var meget ringe fremmøde. Heldigvis lykkedes det for Mustafa og Umut ved en 

hurtig omgang opbankning af døre i vores opgange. Således lykkedes det at få en 

del fuldmagter, så der alligevel var en god tilslutning ved de punkter hvor der skulle 

afgives stemme. Samlet blev det et fordelingstal på i alt 1598. 

Regnskabet blev fremlagt og flg. godkendt. 

 

Første punkt til afstemning, var lukning af skakter. 

Bestyrelsen begrundede for nødvendigheden af lukning af skakter.  

Skakterne bliver misbrugt til fjernelse af alt for meget affald, der burde afleveres i 

storskrald. Dette bevirker skakterne bliver stoppet. Også uindpakket 

husholdningsaffald vores gårdmænd så skal ”rode i” samt uindpakket skarpe 

genstande, hvor vores personale har en risiko for at komme til skade. Allermest gene 

vores personale har, er dårlige arbejdsstillinger ved oprydning og udkørsel af vores 

overfyldte affaldscontainere. 

Der var bekymring for ekstra omkostninger ved etablering af affaldshuse(ø)er. Samt 

ophobning affald på trappeopgangene. 

Og ja, der vil komme en overgangsperiode vi alle gerne vil være foruden. Det kan 

heller ikke undgås en ekstra økonomisk ballast i starten. Men på længere sigt, en 

bedre økonomi, idet vi ikke behøver så meget personale, som vi er nødsaget af at 

have i dag.  (Personale er en stor udgift, som man måske ikke lige tænker over). 

En kommenterede, vi bør vente og se, hvad de andre ejerforeninger gør. Her kan jeg 

sige, at affaldsproblemet, har i længere tid været vendt på møderne i 

grundejerlauget. Her har man bedt de enkelte ejerforeninger om, at tage ”lukning af 

skakter” som et punkt på dagsorden, på de respektive blokkes generalforsamlinger.  

Ved afstemning var der et fordeling tal 288 imod og 920 var for lukning. 

Dvs. lukning af skakter blev vedtaget med 2/3 af stemmeberettiget. 

 

Punkt 2. Klimaskærme (glasparti+ramme på altanen) Her blev det enstemmigt 

besluttet en vedtægtsændring.  Det er ejeren selv, der står for hele vedligeholdelsen 

af klimaskærmen, frem for det kun er den indvendige side.  

 

3. punkt. Skal vi forsætte med kabel+, ell. skifte til You See. En repræsentant fra 

hver selskab, fremlagde hvad de hver i sær kunne tilbyde os. You See uddelte 



brochure, som fremmødte gerne ville studere inden afstemning. Derfor blev 

afstemningen udskudt til et par dage efter. 

Efterflg. er disse samlet ind. 

Resultatet blev 55% for YouSee, 45% for at vi forsatte med Kabel+. 

Hermed er konklusionen at der er overvejende stemning for, at det er YouSee der 

skal styre vores IT-netværk. 

 

YouSee har lovet de vil opstille et mobilt kontor i vores område, så det vil være nemt 

for beboerne, at få hurtig vejledning i etablering af det nye system. 

 

Valg af medlemmer til bestyrelsen. Desværre fik vi heller ikke denne gang 

erhvervet nye medlemmer. Hvorfor ikke. Hvis du/I vil have indflydelse på, hvad der 

skal ske med ejendommen, så kom frem.  

Desværre valgte Tinne, ikke at forsætte med sin post i bestyrelsen. 

 

Evt. Ingen emner. 

 

Fra den 1. januar vil det være en ny administrator der vil hjælpe os igennem 

styringen af blok VI.  Vi i bestyrelsen, ser frem til et godt samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

  


