
 

 

Generalforsamling 
I beboerforeningen Morbærhaven. 
2021. 
 
 
Søndag d. 14. November kl. 11:00 i fællessalen, Center 4, 1. sal. 
 
 
Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for November 
sammen med lejekontrakt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der vil være forplejning under generalforsamlingen. 
Husk; hvis du har specielle madønsker i forhold til allergi, så skriv til 
ab@aub.dk senest 4. november. 
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Indkaldelse 
 
Dato:  Søndag d. 14. november 2021 kl. 11:00. 
 
Sted:  Fællessalen i Center 4, 1. sal. 
 
Indkaldte: Alle beboere i Albertslund Ungdomsboliger (AUB). 
   Husk: for at deltage i generalforsamlingen skal du vise gyldigt  
   legitimation i form af gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for  
   november måned sammen med lejekontrakt. 
   Derudover indkaldes de eksterne medlemmer af AUB’s bestyrelse, samt de 
   ansatte i Albertslund Ungdomsboliger (AUB) til at deltage i   
   generalforsamlingen som observatører med taleret. 
 

 
Generalforsamlingen er beboerforeningens øverste myndighed. Alle beboere i Morbærhaven har 
adgang, tale- og stemmeret. 
 
Formålet med generalforsamlingen er bl.a. en evaluering af årets boligpolitiske arbejde, samt at 
fremkomme med retningslinjer for det kommende år – både for arbejdet i afdelingsbestyrelsen og i 
boligselskabets bestyrelse. Det er således her, at alle overordnede beslutninger for aktiviteterne i 
Morbærhaven tages og de økonomiske rammer for aktivitetsgrupperne fastlægges.  
 
Der er derfor god grund til, at du som  beboer møder op til årets generalforsamling, så du kan være 
med til at præge de beslutninger der træffes for det kommende år. 
 
Et godt udgangspunkt for en god generalforsamling er, at du som beboer er godt forberedt når du 
møder op. Læs derfor dagsorden, beretninger, beslutningsforslag, budget m.m. igennem. Derved vil 
du få større udbytte af generalforsamlingen og blive i stand til at tage aktivt del i debatten. 
 
Skulle du allerede inden generalforsamlingen have besluttet dig for at stille ændringsforslag til 
punkter på dagsordenen, opfordrer vi til at du på forhånd skriver disse ned, hvorved ordstyrens og 
referentens arbejde lettes. Vi vil gerne gøre opmærksom på at man ikke kan øge værdien af ens 
samlede bevillingsønske eller af det samlede budget efter deadline for indsendelse af punkter. På 
mødet kan man fjerne eller sænke punkter i budgettet, men af hensyn til alle beboeres demokratiske 
rettigheder kan budgettet ikke øges. 
 
Ændringsforslag kan sendes på mail til ab@aub.dk senest d. 13/11 2021 eller afleveres skriftligt (på 
papir) til generalforsamlingen. 
 
Der vil være mad og drikkevarer under mødet. 
 
Afdelingsbestyrelsen. 
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Dagsorden 
 
Husk at ændringsforslag til beslutningspunkter skal foreligge skriftligt inden der er afstemning 
omkring det pågældende punkt. 
 

1. Valg af ordstyrer og referent samt 2 bisiddere 

2. Valg af 4 personer til stemmetælling 

3. Godkendelse af dagsordenen 

4. Beretninger 

a. Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger (AUB)  

b. Afdelingsbestyrelsen (AB) 

5. Beslutningsforslag 

a. Oprettelse af Bekendtskabsgruppen 

b. Oprettelse af Politik og debatgruppen 

6. Vedtægtsændringer 

7. Fastsættelse af lønnede tillids- og servicepersoners timetal 

a. Kasseren (Tillidspost) 

b. Regnskabsfører for Morbærtryk (Tillidspost) 

c. Regnskabsoprydning for Morbærtryk  

d. Regnskabsfører for Hønen 

e. Sekretær (Ansat) 

f. Servicemedarbejdere (Ansat) 

g. Rengøringsmedarbejdere på Den Våde Høne (Ansat) 

h. Rengøringsmedarbejdere i centrene (Ansat) 

i. Festlokale kontrollant (Ansat) 

8. Beboerforeningens budget 

a. Fastsættelse af gruppernes rammebeløb 

b. Fastsættelse af administrationsudgifter 

9. Beboerforeningens samlede budget 

a. Fastsættelse af kontingent 
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10. Valg af tillidsposter 

a. 12 medlemmer til afdelingsbestyrelsen/AUB’s repræsentantskab 

b. Kasserer for beboerforeningen 

c. Redaktør for Det Sædvanlige Fis 

d. 2 Netværksadministratorer 

e. Regnskabsfører for Morbærtryk 

f. Tillidsposter 

i. Bestyrer 

ii. Indkøber 

11. Eventuelt 

12. Evaluering 
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Beretninger 
Her følger de beretninger som beboerforeningens grupper har indsendt. Det er ikke alle grupper 
som har indsendt en beretning. Først er beretningerne fra bestyrelserne i AUB og beboerforeningen, 
herefter følger gruppernes beretninger i alfabetisk rækkefølge efter gruppens navn. 
 

Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger 
 
Covid-19 
Året 2021 har, ligesom 2020, været ramt af Covid-19. Men efter 2020 har AUB lært, at kunne holde 
møder online, så alt bestyrelsesarbejde har været udført på denne måde med succes. 
 
Morbærhavens 50-års fødselsdag. 

Grundet Covid-19 blev fødselsdagen flyttet fra marts til september. Festen blev dog holdt med kage 
og fest for alle pengene. Tak til alle dem som mødte op og var med - både nuværende og 
forhenværende beboere. 

 
Resultat for 2020 
Regnskabet for 2020 sluttede med et overskud på kr. 1.331.941. Størstedelen af overskuddet er 
blevet brugt på fraflytningsistandsættelser.  
 
Budget for 2022 
Desværre var vi forsinkede med at fremlægge budget for det kommende år. Dette skulle have været 
fremlagt på fællesmødet i august, men blev fremlagt på det ekstraordinære fællesmøde i september. 
Efter en rettelse blev budgettet enstemmigt vedtaget med en stigning i prisen for internettet på kr. 10 
pr lejemål pr måned. Dette blev stemt igennem for at kunne bibeholde den store forbedring som 
Netgruppen har fået op at køre 

 
Udlejningssituation 
Det er ingen hemmelighed, at der har været problemer med at få udlejet lejlighederne i 
Morbærhaven. Dette er mest grundet Covid-19 situationen. Det er ved at løse sig, men der er stadig 
plads til nye beboere i haven, og vi kan sikkert se frem til lidt længere tid med tomme lejligheder 
rundt omkring 

Der har i 2021 været udfordringer med skadedyr i blok 21. Desværre har det været så omfattende, at 
der har måtte genhuses i forbindelse med udbedring af skaderne. Der forgår pt. en udbedring. 
I 2022 skal der skiftes vandrør i alle lejemål. Dette arbejde forventes påbegyndt 2022. 
 
Personalesituationen 
Der er blevet ansat nogle stykker på administrationen. Blandt andre er der kommet en ny elev til. 
Velkommen til alle de nye. 

 
Betina Hansen og Eva Jensen 

Formand og næstformand for Albertslund Ungdomsboliger 
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Afdelingsbestyrelsen 
 
Skt. Hans. 
Grundet Covid-19, har der ikke været afholdt Skt. Hans i år. Vi håber, i afdelingsbestyrelsen, at det 
vil være muligt at afholde Skt. Hans næste år. 
 
Morbærhavens 50 års fødselsdag 
18. September holdte Morbærhaven fødselsdag og 50 års jubilæum. Det blev fejret med 
underholdning, kage og lidt godt til ganen. Afdelingsbestyrelsen vil gerne sige mange tak til de 
fremmødte, kunstnerne og de frivillige, som alle var med til at skabe en god stemning og et godt 
arrangement.  
 
Ledige pladser i bestyrelsen 
I 2021 har der været udskiftninger i bestyrelsen sammensætning, men i det store hele har det været 
en velfungerende organ. Vi søger dog stadig beboere til bestyrelsen. 
Pt. søger vi op mod 3 beboere til bestyrelsen, samt en beboer, som kunne tænke sig at udfylde 
kasserens rolle.  
 
KNIU 
KNIU behandler klager og indstillinger på beboernes vegne. KNIU er anonymt, så ansøgning 
foregår ved ansøgninger til ansoegning@aub.dk eller alternativt ab@aub.dk  
 
Kontorudvalget 
Vi ser gerne, at der fremadrettet føres en løbende afstemning af gruppens budgetter, så det er lettere 
for kontorudvalget at føre regnskab. 
 
Kulturudvalg  
Kulturudvalget skifter navn til kulturpuljen og det vil være muligt at søge om midler fra denne pulje 
via fællesmøderne, på lige fod med fm-puljen. 
 
SoMe udvalg 
SoMe (Social Media) er et udvalg under afdelingsbestyrelsen, som promovere boligforeningens 
ledige boliger, i det tilfælde, at der er stor udbud af boliger, som står tomme. Derfor søges 
mødebevilling på 10.000 kr. og udgifter til promovering via blandt andet Facebook, på 12.000 kr. 
Alt i alt 22.000 kr. 
 
Bevillingspunkter 
Vi har søgt bevilling til afholdelse af en række kurser, blandt andet for kontaktpersoner for 
grupperne og for medlemmerne af afdelingsbestyrelsen. Nøgleudvalget har fået deres egen post, da 
de fremadrettet afholder deres møder udenfor afdelingsbestyrelsens regi. Der er blevet købt nyt 
Sankt Hans udstyr, så den post vil ikke være på budgettet 2022. 
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Grupperne 
Grupper, som ikke indsender beretning og budget for det kommende år, inden deadline, vil blive 
noteret med 0 kr. i det kommende budget år. 
 
 
Agilitygruppen 
Vi ønsker, at søge 2.000 kr. til mødebevilling, som vil dække over drikke og snacks, samt lidt mad 
til de store møder, vi afholder et par gange om året, hvor vi typisk sidder i adskillige timer. 
Vi søger om 5000 kr. til fortæring. Disse vil bruges til vores sommerstævne/-afslutning og 
juleafslutning, hvor vi spiser mad sammen og hygger os. Vi er også begyndt at afholde mindre 
arrangementer, f.eks. gåture med deltagerne, hvor vi gerne vil tilbyde de deltagende medlemmer af 
agility-gruppen kaffe, the, kage eller lignende. 
 
Vi ønsker at søge om 3000 kr. til præmier, hvilket fordeles over vores større arrangementer, dvs. 
sommerstævnet og juleafslutningen. Til sommerafslutningen afholdes der stævne, hvor deltagere 
konkurrer mod hinanden og vinderne tildeles præmier. Denne post dækker pokaler, rosetter og evt. 
en lille ting til hundene. Til juleafslutningen vil vi gerne købe en mandelgave samt små gaver til 
pakkeleg. 

Vi vil fortsat gerne have 1000 kr. til bl.a. indkøb af rengøringsartikler mm. til vores rengøringsdage, 
da vi tit skal rydde op på vores arealer samt rengøre vores udstyr. Vi har årligt 1-2 rengøringsdage, 
hvor hele skuret og alt udstyret bliver gjort grundigt rent, og til disse ønsker vi at kunne tilbyde 
drikkevarer og lidt mad til dem, der møder op og hjælper denne dage. 

Vi ønsker 1500 kr. til vedligeholdelse af udstyr og diverse mindre anskaffelser. Dette er tiltænkt 
indkøb til reparation af vores udstyr og genopfyldning af førstehjælpskasse samt mindre 
anskaffelser som jordspyd, hundekroge mm. 

Vi søger om 3000 kr. til indkøb af nyt udstyr. Disse penge vil dække indkøb af nye forhindringer. 

Alt i alt 15.500 kr. 

 
Billard/spilgruppen 
Spilgruppen har hjemme i Center 4. Her kan du spille brætspil, kortspil, Playstation og billard. Vi 
vil gerne, på sigt, også kunne tilbyde dart. Vi forsøger at skabe en hyggelig stemning når vi mødes i 
gruppen. Dog kunne vi godt tænke os, at skabe noget mere aktivitet omkring gruppen og lokalerne. 
Derfor er der i gruppen et stort ønske om anskaffelse af flere brætspil, udsmykning/billeder til 
væggene (som vi selv tænker at male med hjælp fra gruppemedlem), dart-skabe og reoler samt 
hylder. Der er også et ønske i gruppen om at forny dart og billard udstyret i gruppelokalet, samt at 
billardbordet får et klædeskift. Derfor har vi lagt nyanskaffelser på 20.000 kr. og reparationer på 
3.500 kr. plus rengøring på 500 kr. 
Vi kunne godt tænke os, at holde månedlige arrangementer for alle beboere i Morbærhaven, samt at 
stille lokalet til rådighed på info-dage, så nye beboere kan få et indtryk af hvad gruppen tilbyder. 
Derudover vil et af vores medlemmer gerne åbne op for pool træning for beboere der måtte ønske 
dette. Derfor har vi lagt mødebevillinger og arrangementer på 4.000 kr. hver. 
Alt i alt 32.000 kr. 
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Bladgruppen 
Blad- og trykker-gruppen er to små grupper, som har et godt samarbejde om at fremstille og omdele 
bladet (Det Sædvanlige Fis) 
Vi har altid plads til flere medlemmer, for vi har en masse opgaver, som vi godt kan bruge nogle 
hænder til. Så der er også plads til DIG! 
Bladgruppen søger 50.000 kr. til trykning af bladet. 4.000 kr. til småanskaffelser. 12.000 kr. til 
fortæring og 3.000 kr. til udflugter.  
Alt i alt 69.000 kr. 
 
Brygger gruppen 
 
Fotogruppen 
Fotogruppen er en lille gruppe, som næsten er et studie fællesskab omkring professionelt udstyr. Vi 
forsøger at brede dette ud hvorved der også er et sammenfald mellem småanskaffelser og ture. 
Fotogruppen søger 1.000 kr. i mødebevilling og 2.000 kr. til småanskaffelser og ture.  
Alt i alt 3.000 kr. 
 
Gamer gruppen 
Der er ikke kommet nogen beretning fra Gamergruppen. 
De søger om 5.000 kr. til mødebevilling og 3.000 kr. til reparation og småanskaffelser. 
Alt i alt 8.000 kr. 
 
Genbrugsgruppen 
Genbrugsgruppen søger samme rammebevilling som i år 2021. Pga. coronarestriktioner havde vi 
ikke mulighed for at benytte os af alle midlerne ifm. mødebevillingen, men det satser vi på at kunne 
nå i 2022. 
Mødebevillingen bruges til at skabe et hyggeligt samvær for de frivillige, som bruger mange 
interessetimer på at holde genbrug åbent for alle i Morbærhaven. Småanskaffelsesposten bruger vi 
til at dække basale mindre indkøb og fornødenheder til driften af gruppen og lokale. 
Mødebevilling: 8.000 kr. 
Småanskaffelser: 2000 kr. 
I alt: 10.000 kr. 
 
Året der gik i 2021: 
Vi har nu haft vores skønne, store lokale i center 3 i et år - og det har været en kæmpe succes! 
Genbrugsgruppen har flere besøgende hver gang vi holder åbent, og beboerne virker meget glade 
for at have et genbrugslokale hvor de kan aflevere og hente ting, fuldstændig gratis. 
Vi har i september og oktober afprøvet at holde åbent en time hver onsdag aften, og det har også 
været en succes, så det vil vi finde ud af om vi kan fortsætte med i det nye år. 
Vi har dog desværre måtte bruge rigtig meget tid på at agere sorteringscentral og smide rigtig meget 
ud som er blevet indleveret. Derfor opfordrer vi alle beboere der vil af med indbo, tøj mv., om at 
være lidt kritiske, og huske tanken "aflevér kun det, som du selv kunne finde på at købe i en 
genbrugsforretning". Indbo og ting som afleveres til gruppen, skal være i pæn, ren og funktionel 
stand. Tydeligt brugte og slidte sko frabedes :-) 
Åbningsdage annonceres i Det Sædvanlige Fis, og spontane åbningsdage annonceres på Facebook. 
Nye frivillige er mere end velkomne! 
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Hønegruppen 
Der er ingen beretning fra Hønen da de, grundet Covid-19, ikke har haft mulighed for at drive 
Hønen og dermed heller ikke har haft den store aktivitet. I budgettet er der taget højde for, at der 
kan være en difference på det der er budgetteret og det faktuelle beløb efter omsætning. 
Hønens budget for 2022 for faste udgifter og løbende driftsomkostninger: 
 
Online POS system 5.880 kr., Nets 2.040 kr., Beats 11.250 kr., Regnskab 25.000 kr.,  
Indkøb af varer 100.000 kr., HOH 6.910 kr., Smokesolution (vedlighold) 1.500 kr., 
Dansk retursystem 1.000 kr., Falck 2.800 kr., Toprent 5.000 kr., Rengøringsartikler 1.500 kr. 
Finansielle omkostninger; 8.500 kr. 
Sociale udgifter i form af mødebevilling og ture 15.000 kr. 
PR udgifter 25.000 kr. 
Kulturelle udgifter 30.000 kr. 
Nyanskaffelser såsom Nets maskine 4.500 kr., POS system 6.900 kr., elektrisk gulvmoppe 3.149 kr. 
Reparation af gulv 44.000 kr. og udestående 16.892 kr. 
Alt i alt 316.821 kr. 
 
Kreagruppen 
Kreagruppen vil gerne søge om 5.000 kr til mødebevilling og 2.000 kr til reparation og 
vedligeholdelse til næste års budget. Vi har de penge vi skal bruge til at købe møbler ind for, så det 
er ikke nødvendigt. Alt i alt 7.000 kr. 
 
Motionsgruppen 
Motionsgruppen søger 22.900 kr. til grundig rengøring af motionslokalerne – herunder 15.600 kr. til 
rengøringspersonale 2 timer ugentligt, 52 uger pr. år. Denne post dækker også over sprit, papir og 
affaldsposer til rengøring af udstyr ved skift af brugere i lokalerne.  
Der vil være en række nyanskaffelser til 3.350 kr. og endeligt reparationer og opsætning for 33.000 
kr. 
Alt i alt 59.250 kr. 
 
Musikgruppen 
Musikgruppen driver Morbærhavens øvelokaler, hvor beboere kan øve sig på instrumenter, sang, 
komposition og opsætning af lys og lyd. 
Vi har fået sat lokalerne lidt i stand og mangler kun de sidste småting. 
Metalskab med hængelås 5.000 kr. 
Ny- og småanskaffelser 30.000 kr. 
Mødebevilling 5.000 kr. 
Alt i alt 40.000 kr. 
 
Netværksgruppen 
Sidste års budget blev ikke helt brugt, men i forbindelse med bl.a. indkøb af ny projektor til gruppe 
lokalet samt muligt skift af system administrator er både nyanskaffelser samt kursus beløbet 
genansøgt da vi mener der bliver behov for beløbet. 
Kurser 10.000,00 
Mødebevilling 20.000,00 
Nyanskaffelser 15.000,00 
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Alt i alt 45.000 kr. 
 

Nyttehave gruppen 
 
Saunagruppen 
 
Sløjdgruppen 
Der er ikke kommet nogen beretning fra sløjd gruppen. 
De søger 3.000 kr. til mødebevilling, 10.000 kr. til reparation- og nyanskaffelser og 5.000 kr. til 
materialer. Alt i alt 18.000 kr. 
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Beslutningsforslag 
 

Oprettelse af nye grupper 
 
Bekendtskabsgruppen 
Vi er en gruppe, som søger bevilling til at dække for arrangementer, ture og forplejning ved møder. 
Vi ser gerne, at gruppen bliver et samlingssted for de beboere som måtte søge nye bekendtskaber i 
Morbærhaven. Vi vil gerne holde en række arrangementer, som inviterer så mange som muligt til at 
deltage, for netop at styrke det sociale fællesskab i Morbærhaven. 
I bekendtskabsgruppen ser vi forskellighed som en styrke hvorved vi også bestræber os på at nå ud 
til så  mange beboere som muligt. Derfor vil vores arrangementer spænde fra oplevelsesture, sociale 
arrangementer og kulturarrangementer til sportsarrangementer, demonstrationer og højtidsfejringer. 
Forhåbentlig også en julefrokost i november til ca. 5000 kr. 
Vi forventer, at gruppens medlemstal vil stige og derfor søger vi 25.000 kr. til arrangementer. Der 
vil være en del planlægning, afholdelse og evaluering af disse arrangementer. Derfor søger vi om 
6.000 kr. til mødebevilling. 
Derudover vil der være udgifter til besøg på kulturinstitutioner og i forbindelse med ture på 10.000 
kr. Alt i alt 46.000 kr. 
 
Politik og debatgruppen 
I politik og debatgruppen interesserer vi os for det politiske virke. Vi har i gruppen meget 
forskellige politiske ståsteder, men mener, at forskellighed styrker gruppen og giver et mere 
retvisende billede af det politiske landskab i Danmark. Vi mødes gerne omkring de større politiske 
arrangementer såsom; kommunal- og regionsvalg og folketingsvalg. Derudover mødes vi og 
debatterer samfundspolitiske emner og holdninger. 
Vi søger om mødebevilling på 8.000 kr. til at holde vores møder. Vi forventer at skulle anskaffe os 
lidt politisk materiale i forbindelse med tildeling af lokaler og søger derfor 3.000 kr. til 
nyanskaffelser. 
Ydermere vil vi gerne søge om 10.000 kr. til afholdelse af arrangementer i forbindelse med valg og 
politiske debatter. Alt i alt 21.000 kr. 
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Vedtægter og vedtægtsændringer 
 Der er, i år, ikke nogen væsentlige vedtægtsændringer. 
 
 

Fastsættelse af lønnede tillids- og servicepersoners timetal 
I år er det sidste år, at beboerforeningen varetager fastsættelsen af lønnede tillids- og 
servicepersoners timetal. Denne funktion vil fremover blive underlagt AUB. 
 

Lønregnskab 2020      

Timeløn er for alle ansatte 
123,02 

     

 Timer Løn Løn/u. Ferie Feriepenge Løn i alt 

Kassereren 120 123,02 14.762 1.845 16.608 

Regnskabsfører - 
Morbærtryk 

 
60 

 
123,02 

 
7.381 

 
923 

 
8.304 

Regnskabsoprydning - 
Morbærtryk 

 
60 
 

 
123,02 

 
7.381 

 
923 

 
8.304 

Regnskabsfører - Hønen 0 123,02 0 0 0 

Sekretær 312 123,02 38.382 4.798 43.180 

Servicemedarbejdere 528 123,02 64.955 8.119 73.074 

Rengøring – Hønen 360 123,02 44.287 5.536 49.823 

Rengøring – Centre 720 123,02 88.574 11.072 99.646 

Festkontrollant 180 123,02 22.144 2.768 24.912 

Lønsumsbidrag (6,37%)     20.629 

Sociale omkostninger     700 

      

Løn i alt     345.179 
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Lønregnskab 2021      

Timeløn for alle ansatte 
123,74 

     

 Timer Løn Løn/u. Ferie Feriepenge Løn i alt 

Kassereren  120 123,74 14.762 1.845 16.705 

Regnskabsfører - 
Morbærtryk 

 
60 

 
123,74 

 
7.424 

 
928 

 
8.352 

Regnskabsoprydning – 
Morbærtryk 

 
60 

 
123,74 

 
7.424 

 
928 

 
8.352 

Regnskabsfører – Hønen 0 123,74 0 0 0 

Sekretær 312 123,74 38.607 4.826 43.433 

Servicemedarbejdere 528 123,74 65.335 8.167 73.502 

Rengøring – Hønen 0 123,74 0 0 0 

Rengøring - Centre 1.000 123,74 123.740 15.468 139.208 

Festkontrollant 180 123,74 22.273 2.784 25.057 

Lønsumsbidrag (6,37%)     20.041 

Sociale omkostninger     700 

      

Løn i alt     335.350 
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Lønregnskab 2022      

Timeløn for alle ansatte 
126,48 

     

 Timer Løn Løn/u. Ferie Feriepenge Løn i alt 

Kassereren 120 126,48 15.178 1.897 17.075 

Regnskabsfører - 
Morbærtryk 

60 126,48 7.589 949 8.537 

Regnskabsoprydning - 
Morbærtryk 

60 126,48 7.589 949 8.537 

Regnskabsfører - Hønen 0 126,48 0 0 0 

Sekretær 312 126,48 39.462 4.933 44.394 

Servicemedarbejdere 528 126,48 66.781 8.348 75.129 

Rengøring - Hønen 0 126,48 0 0 0 

Rengøring - Centre 1.000 126,48 126.480 15.810 142.290 

Festkontrollant 180 126,48 22.766 2.846 25.61 

Lønsumsbidrag (6,37 %)     20.484 

Sociale omkostninger     700 

      

Løn i alt     342.760 
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Beboerforeningens budget 
Fastsættelse af rammebeløb 
 2022 2021 2020 

 Budget Budget Status 24/10 Budget Status 

Afdelingsbestyrelsen      

Mødebevilling 30.000 30.000 2.158,45 27.000 16.493,40 

Undervisningsmateriale 2.000 2.000 0,00 2.000 0,00 

GF udgifter 5.000 5.000 0,00 5.000 0,00 

Diverse 12.000 12.000 0,00 12.000 0,00 

Renovering af mødelokale 
(AB) Beboerkontoret 

 
0 

 
64.500 

 
0,00 

 
14.500 

 
0,00 

KNIU 20.000 13.000 452,45 8.000 0,00 

Infoudvalget, mødebevilling 2.500 1.500 0,00 1.500 775,45 

Nøgleudvalget, mødebevilling 2.000 0  0 0,00 

Kursus 37.000 37.000 0,00 37.000 0,00 

Skt. Hans 20.000 20.000 0,00 20.000 0,00 

Materiel til Skt. Hans 0 30.000 0,00 30.000 0,00 

Afdelingsbestyrelsen i alt 130.500 215.000 2.1610,90 157.000 17.268,85 

      

Agilitygruppen       

Fortæring 5.000 2.000 0,00 0 0,00 

Mødebevilling/arrangementer 2.000 5.000 250,40 8.000 429,15 

Præmier 3.000 3.000 0,00 3.000 0,00 

Rengøringsdage 1.000 1.000 0,00 1.000 0,00 

Kursus  0  12.000 8.785,95 

Småanskaffelser/vedligehold 1.500 1.500 164,75 2.500 129,00 

Mobilt hegn  0  20.000 7.469,00 

Nyanskaffelser 3.000 6.000 2.746,00 0 0,00 

Agility i alt 15.500 18.500 3.161,15 46.500 16.813,10 

      

Bekendtskabsgruppen      

Arrangementer 25.000     

Mødebevilling 6.000     

Udflugter 10.000     

Bekendtskabsgruppen i alt 41.000     
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Bladgruppen      

Trykning af blad 50.000 50.000 10.376,60 50.000 529,25 

Småanskaffelser 4.000 4.000 95,90 4.000 0,00 

Fortæring 12.000 12.000 2.763,84 12.000 5.648,95 

Udflugt 3.000 3.000 0,00 0 0,00 

Bladgruppen i alt 69.000 69.000 13.236,34 66.000 6.245,20 

      

Brygger-gruppen      

Mødebevilling  0  2.500 0,00 

Nyanskaffelser  0  9.000 0,00 

Renovering af brygger-lokale  0  65.000 0,00 

Rengøring  0  1.500 0,00 

Brygger-gruppen i alt  0  78.000 0,00 

      

Fotogruppen      

Mødebevilling 1.000 1.000 0,00 1.000 0,00 

Småanskaffelser/ture 2.000 5.000 0,00 5.000 0,00 

Fotogruppen i alt 3.000 6.000 0,00 6.000 0,00 

      

Gamer-gruppen      

Mødebevilling 5.000 5.000 0,00 5.000 399,00 

Overvågning 0 0  0 0,00 

Ny- småanskaffelser 3.000 20.000 0,00 35.000 28.796,75 

Istandsættelse af nyt lokale 0 0  0 0,00 

Gamer-gruppen i alt 8.000 25.000 0,00 40.000 29.195,75 

      

Genbrugsgruppen      

Mødebevilling 8.000 8.000 960,50 9.000 825,65 

Småanskaffelser 2.000 2.000 27,45 1.000 1.066,20 

Genbrugsgruppen i alt 10.000 10.000 987,95 10.000 1.891,85 

      

Hønegruppen      

Drift 100.000 100.000 18.765,66 0 0,00 
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Sociale 15.000 0  0 0,00 

PR 25.000 0  0 0,00 

Kulturelle arrangementer 30.000 0  0 0,00 

Nyanskaffelser 25.000 0  0 0,00 

Mødebevilling 10.000 10.000 1.339,21 0 0,00 

Kurser 0 2.500 517,90 0 0,00 

Diverse/småanskaffelser 20.000 25.000 353,39 0 0,00 

Gæld hos BF 35.000  26.280,27   

Hønegruppen i alt 260.000 137.500 47.256,43 0 0,00 

      

Læsesalen      

Mødebevilling  0  2.500 0,00 

Nyanskaffelser  0  5.500 0,00 

Læsesalen i alt  0  8.000 0,00 

      

KREA-gruppen      

Mødebevilling 5.000 5.000 825,75 5.000 210,00 

Reparation/vedligehold 2.000 2.000 0,00 6.000 0,00 

Undervisning 0 0  1.500 0,00 

Nyanskaffelser 0 0  12.000 154,90 

KREA-gruppen i alt 7.000 7.000 825,75 24.500 364,90 

      

Keramikgruppen      

Mødebevilling 1.000 3.000 0,00 2.000 0,00 

Materialer  5.000 4.000 0,00 6.000 0,00 

Nyanskaffelser 2.000 4.000 0,00 5.000 0,00 

Serviceaftale ovn 2.500 2.500 0,00 2.500 0,00 

Reparation af udstyr 0 4.000 0,00 0 0,00 

Kurser 0 0  1.000 0,00 

Keramikgruppen i alt 10.500 17.500 0,00 16.500 0,00 

      

Metal-/cykelværksted      

Mødebevilling  0  2.000 0,00 

Nyanskaffelser  0  13.000 0,00 
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Metal-/cykelværksted i alt  0  15.000 0,00 

      

Motionsgruppen      

Mødebevilling  0  3.000 89,00 

Rengøringsartikler 2.000 0  10.000 0,00 

Sprit til aftørring 1.500 0  0  

Papir til aftørring 2.100 0  0  

Affaldsposer 200 0  0  

Leveringsomkostninger 1.500 0  0  

Reparationer & opsætning 11.000 0  0  

Vedligehold af maskiner/udstyr 10.000 0  0  

Rengøring, løn 15.600 0  0  

Nyanskaffelser 6.350 0  45.000 4.311,75 

Motionsgruppen i alt 60.250 0  58.000 4.400,75 

      

Musikgruppen      

Mødebevilling 5.000 0  5.000 2.690,00 

Nyanskaffelser 30.000 0  86.500 84.518,49 

Hoveddør 0 0  20.000 0,00 

Vedligeholdelse 0 0  2.000 0,00 

Metalskab m. hængelås 5.000 0  0 0,00 

Musikgruppen i alt 40.000 0  113.500 87.208,49 

      

Netværksgruppen      

Mødebevilling 20.000 20.000 8.365,19 20.000 21.321,51 

Kurser 10.000 10.000 0,00 10.000 0,00 

Nyanskaffelser 15.000 15.000 2.049,11 15.000 13.527,90 

Netværksgruppen i alt 45.000 45.000 10.414,30 45.000 34.849,41 

      

Nyttehavegruppen      

Nyanskaffelse  6.000 200,00 0 0,00 

Reparation af drivhuse  1.500 0,00 0 0,00 

Havemaskiner  4.000 0,00 0 0,00 

Havemaskinedrift  500 0,00 0 0,00 
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Bygning af grillplads  1.000 0,00 0 0,00 

Mødebevilling  2.000 0,00 0 0,00 

Nyttehavegruppen i alt 0 15.000 200,00 0 0,00 

      

Politik- og Debatgruppen      

Mødebevilling 8.000     

Nyanskaffelser 3.000     

Arrangementer, valg 10.000     

Politik- og Debatgruppen i alt  21.000     

      

Saunagruppen      

Mødebevilling 3.000 0  2.000 0,00 

Nyanskaffelser 3.000 0  10.000 0,00 

Saunagruppen i alt 6.000 0  12.000 0,00 

      

Sløjdgruppen      

Mødebevilling 3.000 3.000 0,00 3.000 133,00 

Nyanskaffelser/reparationer 10.000 0 318,90 10.000 5.431,80 

Materialer 5.000 7.000 0,00 5.000 0,00 

Sløjdgruppen i alt 18.000 10.000 318,90 18.000 5.564,80 

      

Spilgruppen      

Reparation/nyanskaffelse 23.500 15.000 0,00 17.000 8.073,00 

Arrangementer 4.000 6.000 0,00 6.000 816,30 

Mødebevilling 5.000 5.000 0,00 5.500 4,00 

Rengøring 500 500 0,00 1.500 0,00 

Istandsættelse af lokale 0 0  3.500 0,00 

Spilgruppen i alt 33.000 26.500 0,00 33.500 8.893,30 

      

Grupper i alt 777.750 602.000 79.011,72 747.500 199.588,95 
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 2022 2021 2020 

  
Budget 

 
Budget 

 
Status 24/10 

 
Budget 

Status 
18/10 

Administration      

Løn 342.760,00 335.350  345.179 0,00 

Regnskabsassistance 0,00 0 0,00 15.000 0,00 

Daglig leder 72.000,00 72.000 0,00   

Regnskabsfører, DVH 25.000,00 0 0,00 70.000 0,00 

Bankgebyr 2.400,00 2.400 0,00 2.400 0,00 

Revision 0,00 0 0,00 32.000 0,00 

Revision, DVH 0,00 0 0,00 20.000 0,00 

KODA, DVH 36.000,00 0 0,00 36.000 0,00 

Køb til BK – salg/udlån 15.000,00 15.000 369,95 15.000 2.202,50 

Kopimaskine 1.000,00 0 0,00 0 0,00 

Alarm 12.000,00 12.000 0,00 6.000 0,00 

Forsikring 25.000,00 25.000 13.488,37 20.000 22.930,97 

Kontordrift og IT 12.000,00 12.000 6.033,17 12.000 0,00 

Telefon 5.000,00 500 2.625,00 0 0,00 

Rengøringsudgifter 8.000,00 8.000 0,00 8.000 1.131,38 

Gruppevask 1.000,00 800 0,00 1.000 0,00 

Lønadministration, KKIK 16.000,00 16.000 0,00 0 0,00 

Licens og abonnementer 16.500,00 16.500 3.408,17 16.500 2.460,00 

Diverse 2.500,00 2.500 0,00 2.500 550,56 

Administrationen i alt 592.160,00 518.050 25.924,66 601.579 29.275,41 

 
 

Beboerforeningens samlede budget 
 2022 2021 2020 

  
Budget 

 
Budget 

 
Status 24/10 

 
Budget 

Status 
31/12 

Kontingent 632.340 644.760 168.592,08 766.260 835.147,50 

Salg fra kontor  0 6.584,00 0 5.396,50 

Fotokopi gebyr  0  0 0,00 

Renteindtægter  0 0,00 0 0,00 

Bøder (udlån)  0 0,00 0 0,00 
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Diverse 12.000 12.000  12.000 0,00 

Indtægter i alt 644.340 656.760 175.176,08 778.260 840.544,00 

      

      

Administration 592.160 601.579 25.924,66 601.579 29.275,41 

      

Grupper      

Afdelingsbestyrelsen 130.500 215.000 2.610,90 157.000 17.268,85 

Agility 15.500 18.500 3.161,15 46.500 16.813,10 

Bekendtskabsgruppen 41.000 0 0,00 0 0,00 

Bladgruppen 69.000 69.000 13.236,34 66.000 6.245,20 

Brygger-gruppen 0 0 0,00 78.000 0,00 

Fotogruppen 3.000 6.000 0,00 6.000 0,00 

Gamergruppen 8.000 25.000 0,00 40.000 29.195,75 

Genbrugsgruppen 10.000 10.000 987,00 10.000 1.891085 

Hønegruppen 260.000 137.500 47.256,43 0 0,00 

Læsesalen 0 0 0,00 8.000 0,00 

Kreagruppen 7.000 7.000 825,75 24.500 364,90 

Keramikgruppen 10.500 17.500 0,00 16.500 0,00 

Metal-/cykelværksted 0 0 0,00 15.000 0,00 

Motionsgruppen 60.250 0 0,00 58.000 4.400,75 

Musikgruppen 40.000 0 0,00 113.500 87.208,49 

Netværksgruppen 45.000 45.000 10.414,30 45.000 21.741,96 

Nyttehaverne 0 15.000 200,00 0 0,00 

Politik- og Debatgruppen 21.000 0 0,00 0 0,00 

Saunagruppen 6.000 0 0,00 12.000 0,00 

Sløjdgruppen 18.000 10.000 318,90 18.000 5.564,80 

Spilgruppen 33.000 26.500 0,00 33.500 8.893,30 

Grupper i alt 777.750 602.000 79.011,72 747.500 199.588,95 

      

Pujler      

FM-pulje 76.000 76.000 0,00 76.000 0,00 

Dispensationspulje 4.000 4.000 0,00 4.000 0,00 

Haver & Gange 10.000 7.000 0,00 60.000 0,00 



Generalforsamling 2021  Beboerforeningen Morbærhaven 

23 

Kulturpulje 60.000 60.000 0,00 60,000 0,00 

Puljer i alt 150.000 147.000 0,00 150.000 0,00 

      

Separate poster      

Opvaskemaskine, DVH 0 0  25.000 0,00 

Laptops til udvalg 0 28.000 14.895,00   

50 års fødselsdag 0 30.000 31.000   

Lamper, DVH 0 0  36.000 0,00 

Separate poster i alt 0 58.000 45.895,00 61.000 0,00 

      

Bevillinger i alt 927.750 807.000 124.906,72 958.500 199.588,95 

      

Udgifter i alt 1.519.910 1.408.579 150.831,38 1.560.079 228.864,36 

      

      

Resultat, BF -875.570 - 751.819 24.344,70 - 781.819 611.679,64 

      

      

      

V. kontingent 35  - 904.759    

V. kontingent 40  - 834.499    

V. kontingent 45  - 764.239    

V. kontingent 50  - 693.979    

V. kontingent 55  - 623.719    
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Tillidsposter og servicepersoner 
I beboerforeningen Morbærhaven og boligselskabet AUB er der valgt beboere til at repræsentere 
beboernes interesser samt forestå den daglige drift. 
 

AUB’s repræsentantskab (Tillidspost) 
Repræsentantskabet er boligselskabets højeste myndighed. Det består af selskabets 
bestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelsens medlemmer. 
På nuværende er der 9 beboerrepræsentanter: 
Blandt medlemmerne af repræsentantskabet vælges de tre beboere til AUB’s bestyrelse. 
 
AUB’s bestyrelse er boligselskabets bestyrelse, der består af 3 beboere og 2 eksterne medlemmer; 
én udpeget af kommunalbestyrelsen og ét medlem efter indstilling fra repræsentantskabet. 
Bestyrelsen tilrettelægger sammen med inspektøren og administrationsselskabet (Kollegiernes 
Kontor i København; KKIK) den daglige drift. De beboere, der er valgt til AUB’s bestyrelse, er: 
Betina (formand), Eva (næstformand), Nadja (medlem), Klaus (1. supl) og Mai (2. supl)  
Posten i repræsentantskabet, såvel som bestyrelsen er ulønnet. 
 

Afdelingsbestyrelsen (AB) (Tillidspost) 
AB er sammensat af de samme beboere, der optræder i repræsentantskabet og beboerforeningens 
kasserer. AB varetager bl.a. følgende opgaver: beboerforeningens sekretariatsfunktioner, 
administration af nøglesystemet, indkaldelse til generalforsamling og fællesmøder samt at kontakte 
instanser og foreninger uden for Morbærhaven. 
 

Andre tillidsposter 
 
Redaktøren for Det Sædvanlige Fis (Tillidspost) 
Redaktøren har ansvaret for at Det Sædvanlige Fis bliver udgivet til tiden og overholder loves krav 
mht. ophavsret, injurier m.v. 
Nuværende redaktør er Kjeld  
Posten er ulønnet. 
 
Indkøber for Den Våde Høne (Tillidspost) 
Indkøberen for Den Våde Høne sørger for at Den Våde Høne altid har de nødvendige varer på lager. 
Indkøberen er ikke valgt 
Posten er ulønnet. 
 
Bestyrer for Den Våde Høne (Tillidspost) 
Betstyren er ikke valgt  
Posten er ulønnet. 
 
Netværksadministratorer (Tillidspost) 
Netværksadministratorerne har ansvaret for at Morbærhavens netværk fungerer efter hensigten. 
Generalforsamlingen vælger to netværksadministratorer. 
Netværksadministrator er Marcus. 
Posten er ulønnet. 
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Økonomi og regnskab 
I beboerforeningen har vi en række regnskabsføre poster. Regnskabsførerne arbejder under ansvar 
overfor beboerforeningens kasserer. 
 
Regnskabsfører for Den Våde Høne (Tillidspost) 
Regnskabsfører for Den Våde Høne er ikke valgt 
Posten er ulønnet. 
 
Eksterne tillidsposter 
Såfremt der ikke kan besættes, internt valgte, tillidsposter, kan AB vælge at ansætte eksterne 
personer/virksomheder til at varetage opgaven. Ansættelsen skal godkendes på et fællesmøde. 
 
Kasseren for beboerforeningen 
Kasseren for beboerforeningen er den, der styrer beboerforeningens økonomi, dvs. aflægger 
regnskab i Det Sædvanlige Fis og på fællesmødet, laver budgetter og holder et vågent øje med 
regnskabsførerne i de andre grupper. Kasseren er også bogholder for boligforeningen. 
Kasseren er ikke valgt 
Kasseren er lønnet, svarende til 10 timer pr. måned. 
  
Regnskabsfører for Morbærtryk 
Regnskabsfører for Morbærtryk er Lars Munter. 
Posten er lønnet, svarende til 10 timer pr. måned. 
 
Servicepersonale 
Det er afdelingsbestyrelsen, som har det overordnede ansvar for ansættelsen af ansatte under 
beboerforeningen. 
 
Servicemedarbejder (Ansat) 
Der er ansat to servicemedarbejdere til at varetage den daglige daglige drift af beboerkontoret. 
Stillingerne er lønnede, svarende til 22 timer pr. måned pr. servicemedarbejder. 
Det forventes at stillingerne, i fremtiden, vil indgå under AUB’s medarbejderstab. Forventet 
overdragelse vil ske i 2022. 
 
Sekretæren for beboerforeningen (Ansat) 
Sekretæren er tilknyttet afdelingsbestyrelsen. De primære opgaver er, at udarbejde indkaldelser og 
referater til afdelingsbestyrelses- og fællesmøder, samt at være referent ved generalforsamlinger. 
Stillingen er lønnet, svarende til 26 timer pr. måned. 
Det forventes at stillingerne, i fremtiden, vil indgå under AUB’s medarbejderstab. Forventet 
overdragelse vil ske i 2022. 
 
Rengøringsmedarbejder for Den Våde Høne (Ansat) 
Beboerværtshuset, Den Våde Høne, har ansat to medarbejdere til at varetage rengøringen. 
Stillingen er lønnet, svarende til 15 timer pr. måned pr. rengøringsmedarbejder. 
Det forventes at stillingerne, i fremtiden, vil indgå under AUB’s medarbejderstab. Forventet 
overdragelse vil ske i 2022. 
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Rengøringsmedarbejder for Beboerforeningen (Ansat) 
Beboerforeningen, har ansat to medarbejdere til at varetage rengøringen på fællesarealerne i 
centrene. Stillingen er lønnet, svarende til 30 timer pr. måned pr. rengøringsmedarbejdere. 
Det forventes at stillingerne, i fremtiden, vil indgå under AUB’s medarbejderstab. Forventet 
overdragelse vil ske i 2022. 
 
Festkontrollant (Ansat) 
Jobbet består primært i, at føre tilsyn med Morbærhavens festlokale, hver gang dette har været i 
brug.  
Stillingen er lønnet, svarende til 15 timer pr. måned. 
Det forventes at stillingerne, i fremtiden, vil indgå under AUB’s medarbejderstab. Forventet 
overdragelse vil ske i 2022. 
 

Hvad vil det sige at sidde i bestyrelsen? 
Morbærhavens afdelingsbestyrelse, i daglig tale kaldet AB, har plads til 12 medlemmer, samt 1 
sekretær og en kassér.  
Afdelingsbestyrelsen mødes, som udgangspunkt, to gange om måneden – 1. og 3. torsdag. Fra kl. 
19 til, senest, kl. 22. 
Der kan være ekstraordinære afdelingsbestyrelsesmøder, men disse forsøges at holdes på et absolut 
minimum. 
 
AB’s arbejde består hovedsageligt af at drive beboerforeningen, dvs. at det er AB, som undersøger 
og beslutter hvad der skal ske. I 2021  
 
En stor del af arbejdet i AB foregår i udvalg. Disse udvalg har forskellige opgaver, men fælles for 
dem alle kan nævnes, at der en del arbejde i mindre grupper, som så sidenhen ligger til grund for 
mange af AB’s beslutninger. Det er helt frivilligt om man vil sidde i et eller flere udvalg. 
 
De fleste AB-møder er super hyggelige og er helt nede på jorden. Vi har tid til at snakke og grine 
med hinanden, men der udføres selvfølgelig også arbejde. Som en del af arbejdet, er vi mange, som 
har fået indsigt i, hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse og herigennem hvad det vil sige at drive 
en beboerforening. Vi har fundet venner, som vi ellers ikke ville have mødt og har lært 
administrationsmedarbejderne at kende.  
 
Det frivillige arbejde er, som så meget andet frivilligt arbejde, rigtig godt at have på sit CV. 
Bestyrelsesposter er ofte nogle af de mest eftertragtet, ansete og bedst lønnede erhverv man kan få. 
Derfor kan frivilligt arbejde i en beboerforening bane vejen for lønnede poster senere i livet. AB’s 
medlemmer sidder selvfølgelig ikke i bestyrelsen for pengenes skyld (dem er der ingen af), men 
fordi de brænder for deres boligforhold, fællesarealer og lokalområde samt at skabe de bedste 
rammer for Morbærhaves beboere. Morbærhaven er, trods alt, et rigtig fedt sted at bo. 
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