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Referat af 

ekstraordinær generalforsamling (afdelingsmøde)
i Morbærhaven 19. februar 2012

1) Valg af ordstyrer - (Erling 18-41)
2) Valg af referent - (Susanne Saugbjerg, ekstern)
3) Valg af stemmetællere - (Bille 6-31, Kate 3-28)
4) Godkendelse af dagsordenen - Godkendt

5) Beslutningsforslag:
Morten 12-5: Generelt om tagene som lappes nu, de skal udskiftes. Problemet er økonomien. 
Morbærhaven skal søge om penge til tagprojektet sammen med isolering af facaderne mod haverne. 
For at kommunen vil overveje paragraf 100 tilsagn, har borgmesteren krævet at AUB tager stilling 
til hvor stor en huslejestigning Morbærhavens lejere kan tage. En gennemgang af Morbærhavens 
økonomi og lån og hvorfor der ikke er penge til at finansiere taget. Problemet er, at der stadig er lån 
der betales af på og derfor har AUB ikke pengene.
Kenny 5-115: 1 års og 5 års genemgang hvad betyder det. 
Morten 12-5: Vi skal gennemgå fejl i  Morbærhaven og helst så grundigt som muligt fra start af.
Nadja 4-65:  Hvornår er håndværkerne færdige? Er det 2-3 år ude i fremtiden?
Morten 12-5: Det kan formentlig overståes på et år, afhængig af hvor meget der skal renoveres.
I dag laver vi en ønskeseddel til, hvad vi gerne vil have med i projektet.

A) Ombygning af overdækkede gange 
(Se bilag 1 s. 7 – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Morbærhaven om den 
forestående renovering)

Kevin 4-27 Mht. Morbærhaven er det statsstyret?
Morten 12-5: Vi er en selvejende institution. De overdækkede gange – fungerer ikke særlig godt – 
fordi der er udlejningsproblemer generelt. I dag er det værre end før i tiden. De som flytter ind i en 
overdækket gang, bor der for at få en lejlighed her og nu og flytter generelt internt senere.
Gang 4 Modellen – fungerer godt. Møder afholdes regelmæssigt og gang 4 står selv for 
indstillingen af nye beboere. Fordelen ved gang 4 modellen er at man kan vælge beboere, der passer 
godt sammen og får et fungerende socialt samvær.
Hvis overdækkede gange skal laves til åben gange skal der følgende til: Overdækningen fjernes og 
spærrene flyttes – er ikke så svært. Gangareal skal sænkes, og der skal etableres dørtrin, 
brevsprække, udeskabe, og badeværelsesvinduer. Hvis de overdækkede gange skal blive ved med at 
være overdækkede, skal de have nyt tag.
Valget af om gangene skal være lukkede eller åbne sker ved urafsteming på hver enkelt gang.
Karsten 4-53 Udluftningsriste er der ikke på lukkede gange
Aslak 18-18: Ved huslejetab ved gang 4 modellen – får man så en huslejestigning?  
Nadja 4-65: Kommer der ekstra udgifter for de nye gange – det bliver vel lidt dyrere at renovere 
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dem. Bliver lejlighederne ikke dyrere end andre lejligheder i Morbærhaven?
Morten 18-45: Ang. badeværelsesvinduer vil det blive meget dyrere for alle Morbærhavens 
lejligheder at få nye vinduer og ikke kun de lukkede gange?
Inspektøren: Det er ikke så nemt at udskifte badeværelsesvinduerne pga. den oprindelige 
konstruktion af vinduerne.
Kevin 4-27: Skal der ske noget med gang 4? 
Morten 12-5: De skal stemme som alle overdækkede gange.

Ændringsforslag til punkt A: Kathrin 16-26: Forslag til brug af en lukket gang. De sidste år er der 
kommet mere gang i gruppe aktiviteterne herude, hvilket er glædeligt. Der er dog kommet det 
”problem”, at der mangler lokaler til grupper. Jeg tænkte om det var en idé at inddrage en af de 
lukkede gange, til gruppelokaler. Lejlighederne kan evt. slås sammen 2 og 2 så det pladsmæssigt 
kan rumme grupper.

Aslak: Det giver et fald i indtægt og giver større huslejestigning. Det vil være bedre at bruge 
fælleslokalet, fordi det ikke giver en huslejestigning.
Mia 5-12: Grupper kommer og går, så det giver måske spild af tomme lejligheder.
Kenny 5-115: Man kunne lave et forsøg i praksis med en enkelt lejlighed og senere inddrage flere 
lejligheder, hvis det virker.
Lena 18-47: Lukkede gange og dyr – er ikke nogen en god ide f.eks. pga. allergikere.
Aslak 18-18: Hvis man bruger gang 4 modellen, kunne man evt. lave en gang, der må have husdyr.
Mick 5-12: Hvis der er flertal på en lukket gang for at en beboer vil have en kat, må de gerne have 
den, men det er måske en uskreven regel?
Morten 12-5: Der må ikke være dyr på lukkede gange.

Ændringsforslag til ovenstående ændringsforslag punkt A: Aslak 18-18: Af hensyn til grupperne at 
inddrage nogle af fællesrummene i lukkede gange til grupper, ved nedrivning af tag på 
overdækkede gange. Fordelen ved dette er, at der ikke kommer en huslejestigning til alle beboerne.
Kevin 4-27 : Gang 4 bruger hele gangen som fælleslokale.

Afstemning: 
Ændringsforslag til ændringsforslaget: Af hensyn til grupperne at inddrage nogle af fællesrummene 
i lukkede gange til grupper, ved nedrivning af tag på overdækkede gange: For 22, imod 0, undladt 5 
Ombygning af overdækkede gange: For 25, imod 0, undladt 5

B) Tage
Morten 12-5: Tagene smuldrer og tagrenderne kan ikke gøres rene pga. eternit rester. Tagene skal 
udskiftes. Skal det være miljørigtigt tag, tagpaptag eller ståltag. Økonomien afgør i sidste ende, 
hvilket tag det bliver. Men der bliver taget hensyn til hvordan der stemmes.
Kevin 4-27: Hvorfor vælger de, der bestemmer ikke bare, hvad Morbærhaven skal have?
Morten 12-5: Fordi vi har direkte demokrati.
Nadja 4-65: Måske er du ligeglad, men hvordan tagene er, har det også konsekvenser for dem som 
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flytter ind senere.
Morten 12-5: Der er småprojekter vi gerne vil have ind i selve tagprojektet, som at udskifte tagene 
på cykelskurene og montere ovenlys, udskifte tagrender, og lave bedre isolering når de nye tage 
lægges. Evt. skal ventilationssystemet også udskiftes eller renoveres.
Kenny 5-115: Måske kan man prioritere taget på cykelskurene anderledes, så det ikke bliver så dyrt.
Erling 18-41: Der er lavet et forsøgscykelskur med ovenlys. Min erfaring er at det er godt med 
ovenlys og det er en billig løsning.
Keld 10-10: I hemslejlighederne er taget over køkkenet så utæt at varmen fiser ud. Bliver der 
isoleret i hemslejlighederne?
Sandra 17-54: I hemslejlighederne fosser det ind med vand ved trappen. Vinduerne er generelt 
utætte.
Morten 12-5: Vi prøver at ombygge uden at få håndværkere i lejlighederne så vidt det er muligt. Og 
vi prøver at få så meget med i projektet som muligt.
Vedr. tagpladerne: Vores forslag kan være at få miljørigtige tage med solceller især på hemsene 
fordi tagene er højere her. Og så lave grønne tage på de lave blokke. De grønne tage har en 
afkølende effekt om sommeren og varmende effekt om vinteren. Solceller på tagene fordyrer 
projektet med anslået 3-5 millioner og solcellerne vil dække ca. 12% af Morbærhavens fælles 
elforbrug.
Henrik 11-9: Til orientering er solceller til strøm og ikke til varme. Vi er tilsluttet fjernvarmenettet.
Kenny 5-115: 3-5 millioner hvad betyder det i huslejestigning?
Morten 12-5: Det ved vi ikke, fordi vi ikke ved hvad Landsbyggefonden vil støtte med. Ideen med 
solceller er at det er godt for miljøet. Solceller giver gevinst efter 14 år.
Klaus 16-92: Gives der tilskud til mere miljørigtighed?
Morten12-5: Det ved jeg ikke. Prisen på miljørigtige tage vil formentlig være høj, så det er ikke 
sikkert Morbærhaven får råd.
Leuwina 21-20: Hvorfor ikke lave en langsigtet god løsning i stedet for noget næstbedst.
Nadja 4-65: Hvis solcellerne går i stykker og taget går i stykker er udgifter til reparation med i 
beregningerne?
Morten 12-5: Solceller er næsten vedligeholdelsesfrie, så nej der er ikke beregnet udgifter til 
reparationer.
Henrik 11-9: Kommunen har gang i byfornyelse. Hvordan kommer vi til at indgå i det?
Morten 12-5: Overhovedet ikke. For øvrigt kan solceller tilføjes senere på alle slags tage. Men man 
kan ikke kombinere grønne tage med ståltage, pga. glathed. Grønne tage laves på tagpap tage.
Spørgsmålet er, om vi vil have mosbelagte tage eller ej.
Erling 18-41: Vedr. slitage på tagpap er der 25 års slitage på det.
Kenny 5-115: Er det nemmere at søge om støtte/lån,  når det har et klimaformål?
Morten 12-5: Formentlig ja. 
Leuwina 21-20: Hvad skal hemsene have på?
Morten12-5: Tagpap med solceller på høje tage, og mos på lave tage.
Sandra 17-54: Kan der ikke komme mos på hemslejlighederne så vi også kan få de gevinster.
Mick 5-12: Hvis vi vælger mostage vil huslejestigningen blive højere end den generelle stigning, 
der er beregnet.
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Morten 12-5: Ja. 
Morten 18-45: Skal vi have tagpap over det hele og hvilke tage skal have mos. Er det de lave tage, 
der skal have mos. Det står der ikke i forslaget, hvilke tage der skal have mos. Og hvis vi dropper 
mostagene og vil have tagpap med solceller, skal det så ikke være et ændringsforslag.
Morten 12-5: Ja
Nadja 4-65: Hvilket tag er mest vedligeholdelsesfrit?
Morten 12-5: Alle 3 tage er nogenlunde lige vedligeholdelsesfrie. Solceller skal gøres rene en gang 
årligt.
Keld 10-10: Tagpap tag eller bliktag. Hvad er billigst at reparere? 
Morten 12-5: Tagpap kan lappes. Ståltaget er billigst. Tagpap behøver ikke være sort.
Erica 8-52: Er vores kloakker i så dårlig stand lige nu , at det er nødvendigt med miljørigtig tag?
Kenny 5-115: Der er garanti på 40 år med ståltag. Hvad er garantien på de andre tage? Og kan vi få 
en ekstra garanti, hvis firmaet går konkurs, så vi ikke ender i samme situation som sidst?
Morten 12-5: Ekstra garanti kan man nok ikke få.
Stefani 19-54: Ståltage genererer mere lyd.
Leuwina 21-20: Hvis vi vælger tagpap tag nu, vil der så kunne anlægges mostag senere?
Morten 12-5: Nej. Hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal vi i projektet lægge spærene om, for at 
der kan komme mos på senere.
Henrik 11-9: Syndflodsregnen som vi har set bevirker at haverne drukner, så det går ud over 
soklerne. 
Nadja 4-65: Kan vi få tage, der kan holde mange år i fremtiden, så der er en økonomisk gevinst og 
en langsigtet løsning.
Morten 12-5: Tage kan holde i mange år og findes med forskellige garantier. Men problemet er 
vores økonomi. Så tagene skal være relativt billige. F.eks. Ståltage har en nedbrydning på 40 år og 
man kan regne med at det skal udskiftes, når garantien udløber. 
Nadja 4-65: At forlænge levetiden på tagene. Hvilken af de 3 muligheder vi har er bedst?
Morten 12-5: Mht. holdbarhed er det nok mostagene, der er bedst men også dyrest.
Mick 5-12: Hvis vi vil beskytte Morbærhaven mod vand, skulle vi måske overveje dræn i haverne.
Kenny 5-115: Et Afklarende spørgsmål. Stilladser er en stor udgiftspost, kan det gøres billigere?
Morten 12-5: Så langt er vi ikke nået og det finder vi først ud af under udbudsrunden.

Ændringsforslag til punkt B: Erica Morra 8-52: Forslag om at lægge mos på men ikke solceller. Det 
er muligt at tilføje solceller og det kan blive billigere senere og med bedre teknologi i fremtiden.

Ændringsforslag til punkt B: Morten 18-45: Der laves tagpap tag på alle blokke og der monteres 
derpå solceller.

Morten 12-5: Fremtidens solceller vil blive bedre og billigere. Og lige nu er det mest fornuftig at få 
solceller på nogle tage og ikke alle tage.

Ændringsforslag til punkt B: Aslak 18-18: Solceller stadig kun på hems.
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Tobias 12-8: Er der forskel på hemslejlighederne og antallet af solceller på disse tage?
Morten 12-5: Der vil blive kigget på lokale forhold

Karsten 4-53: Hvad med mostag på alle tage?
Kenny 5-115: Hvad er forskellen i pris på tagpap og økotag?
Morten 12-5: Anslået 30 millioner hvor økotagene er dyrest.

Afstemning om hver enkelt forslag:

Solceller på alle tage: for 1 imod 31, undladt 1
Solceller på hemse: for 20, imod 6, undladt 5
Mos på alle tage: for 8, imod 20, undladt 2
Grønne tage på lave bygninger: for 16, imod 16, undladt 0 
Tagpap: for 24, imod 3, undladt 4
Ståltag: for 3, imod 22, undladt 6

C) Facader
Morten 12-5: Det vil være godt med bedre isolerede facader . Ved termografiundersøgelsen kan 
man se at meget varme siver ud.
Keld10-10: Har I taget billeder indefra? Kulden trækker ind.
Morten 12-5: Dem kan man se i indeklima-rapporten.
Leuwina 21-20: Hvad med hemslejligheder
Morten 12-5: Vinduer i hemsene er godt nok også dårligt isolerede, men vi
koncentrerer os om facaderne i stueplan. Kun lejlighedernes ydre er med i nuværende forslag og vi 
vil prioritere havesiden frem for gangsiden, fordi betonen på gangsiden er forholdsvis isolerende.
Liuwina 21-20: Kan man gøre vinduerne mindre?
Nadja 4-65: Nu kan vi åbne vinduerne til haven ellers kan vi ikke komme ud den vej.
Morten 12-5: Enten gør vi ikke noget eller vi tager stuevinduet eller renoverer hele facaden. Pris på 
facaderenovering har foreløbigt et overslag på 40 millioner.

Ændringsforslag til punkt C om facader: Liuwina 21-20: Isolering af facaden i stueplan udvides til 
at man finder ud af hvordan man bedst muligt kan isolere hele lejligheden, indforstået hemsens 1. 
sal og badeværelsesvinduet samt hoveddørens isolering. Begrundelse: Ved at isolere grundigt, vil 
man spare penge på varmeregningen i det lange løb: 
for 10, imod 10, undladt 7

Ændringsforslag til punkt C: Kjeld 10-10: Glasoverdækning af havesiden: 
for 2, imod 18, undladt 7

Ændringsforslag til punkt C: Kjeld 10-10: Overdækning fra hoveddør til hoveddør og noget over 
badeværelses vinduet. 
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For 5,  imod 13 undladt 8

Ændringsforslag til punkt C om facader: Leuwina 21-20: Lav det store vindue om til halv størrelse 
(horisontalt), man får stadig lys, men folk kan ikke kigge ind. 
For 2, imod 21, undladt 4

Renovering af hele facaden:
For 22, imod 4, undladt 2

Procedureafstemning: Det blev foreslået, at der skulle stemmes om alle tre
facadeforslag efter tur. Ordstyreren argumenterede, at det forslag, som der
havde været flertal for var det mest vidtgående, og det derfor ikke var
nødvendigt at stemme om de to mindre vidtgående forslag.
Det kom til en procedureafstemning om hvorvidt vi skulle stemme om alle 3
facadeforslag:
For 3, imod 15, undladt 2

D) Særlige indbrudsforebyggende tiltag
Morten 12-5: Spørgsmålet er om der er behov for yderligere tiltag udover facaderenovering som vil 
gøre Morbærhaven mere indbrudssikret.

Der er forslag om:
1) Fysiske hindringer

a) Gitter indvendig for lille stuevindue vil anslået koste 1-2 mill.
b) Persienne udvendig, skal skubbes op indefra, vil anslået koste 8 mill. ekskl. montering
c) Indbrudshæmmende termoruder vil anslået koste 8-10 mill.

2) Elektronisk afskrækning
a) Videoovervågning 
b) lys m. sensor 
c) alarm som skal være op til den enkelte beboer at vælge til eller fra. Forberedelse til 

alarmer.

Røgalarmer er ikke med i byggeprojektet nu.
Nadja 4-65: I forbindelse med alarmer. Priser på forslagene udbedes.
Stefani 19-54: Er det bedre at vælge vinduer med lås/slå i stedet for alarmer.
Mick 5-12: Alarmer kan man selv installere med sensor. Det koster ikke så meget.

Afstemning:
Ændringsforslag: Vil man overhovedet have indbrudshæmmende tiltag:  for 15, imod 12, 
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Gitter indvendig for lille stuevindue:  for 0, imod 24, undladt 7
Persienne udvendig, skal skubbes op indefra: for 6, imod 16, undladt 5
Indbrudshæmmende termoruder:  For 12, imod 9, undladt 9
Videoovervågning: for 6, imod 17, undladt 6
Lys m. sensor for 0, imod 25, undladt 7
Forberedelse til alarmer for 3,  imod 17, undladt 6

E) Huslejestigning
Et-værelses: 234,50
Hems: 386,50
To-værelses: 462,50
(Stigningerne er nettostigninger uden estimeret varmebesparelse).

Nadja 4-65: Prisen afhænger jo helt af byggeriet og hvad der er muligt.

Afstemning:
Accept af foreslåede huslejestigninger: for 26, imod 0, undladt 6

F) Hyring af rådgivende ingeniørfirma
Morten 12-5: Skal ud i EU udbud og vi ønsker et rådgivende ingeniørfirma til dette arbejde. 
Estimeres til at koste 1-2 millioner.

Afstemning:
Hyring af rådgivende ingeniørfirma: For 28, imod 4

6) Eventuelt
Liuwina 21-20: Hvornår effektueres den forventede huslejestigning? 
Morten 12-5: Så hurtigt som muligt men mit bud er forår 2013 og huslejestigning derefter.
Hvis man har forslag til byggeudvalget bedes man sende forslag til byggesag@aub.dk

7) Evaluering af mødet
Tak for godt møde.
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