
 

Referat 
 

 

af afdelingsmøde i Bellahøj I+II  

 

Afholdt den: 22. april 2013 

Referent: Anette Lærkesen 

 

 

 

25. april 2013 

Ad 1. Velkomst og valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og de enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv. Herefter foreslog 
formand Bjarne Krohn SABs formand John B. Sørensen som dirigent. John B. Sørensen blev valgt. 

John B. Sørensen takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdyg-
tigt. Der var 148 beboer til mødet, fordelt på 119 husstande. 

 

Ad 2. Valg af stemmeudvalg og referent 

Stemmeudvalg: Ulla Lauritsen, Aase Christensen, John Thomasberg og Svend Møller 

Referent: Anette Lærkesen, KAB 

 

Ad 3. Bestyrelsens beretning v/formand Bjarne Krohn 

Bestyrelsen har udarbejdet en skriftlig beretning, som blev omdelt sammen med indbydelsen. 

På baggrund af rygter og skriveriet i lokalpressen har vi i beretningen beskrevet de faktuelle forhold og proces-
sen i forbindelse med helhedsplanen.  

Sidenhen har fire beboere omdelt og ophængt en skrivelse om deres opfattelse af helhedsplanen. 

I denne skrivelse anklager de fire beboere bestyrelsen for at være illoyale overfor alle beboere i SAB Bellahøj. 

Bestyrelsen har udført frivilligt og ulønnet arbejde efter bedste fattige evne, og vi står gerne til ansvar for vores 
handlinger. 

I torsdags ringede én af de fire beboere til KAB og forlangte, at der skulle udarbejdes og husstandsomdeles en 
talon, som beboerne skulle udfylde og aflevere, for at få udleveret stemmesedler.  Det gør man ellers ikke i no-
gen af SAB’s øvrige 52 afdelinger. Her krydser man af efter beboerlister.  

Endvidere forlangte beboeren at det ikke skulle være medlemmer af afdelingsbestyrelsen, der sad og udlevere-
de stemmesedler – sådan som det ellers har været kutyme i mange år.  Det skulle være uvildige, der sad og ud-
leverede stemmesedler. 

Det opfatter bestyrelsen som om nogen har en opfattelse af, at vi ville svindle med stemmesedlerne. 

To af de fire beboere har gennem flere måneder i pressen og overfor KAB og Københavns Kommune rettet be-
skyldninger og anklager mod bestyrelsen eller dele af den.  

Vores konklusion er klar: Livet er for kort til at udføre frivilligt ulønnet arbejde på de præmisser. Derfor trækker 
hele bestyrelsen sig med øjeblikkelig varsel.  

Dirigenten oplyste herefter, at afdelingen nu står uden bestyrelse, og med henvisning til § 17 i SAB’s vedtægter 
overtager organisationsbestyrelsen ansvaret for afdelingen. Organisationsbestyrelsen vil tage initiativ til at der 
bliver indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde.  

Dirigenten takkede for i aften.  
 
 
  29/4-2013 

Dato  Dirigent  

 


