Referat
Ekstraordinært afdelingsmøde i Taastrupgaard
Afholdt den 8. november 2016
Afdelingsbestyrelsen var repræsenteret af Ole Jönsson, Deniz Emre Turan, Conny Thestrup,
Oguzcan Yuksel, Muhammed Mustafa Arabaci, Enes Karaduman, Flemming Nørring, Mustafa
Tayibi, Saba Naureen, Yusuf Aydin, Ali Ahmed og Allan Thønning.
AKB repræsenteret af ejendomsleder Michael Riis Nyrand, souschef Janne Carlsen og
ejendomssekretær Lisbeth Bisgaard.
KAB var repræsenteret af kundedirektør Margrete Pump, kundechef Marie-Louise Bruun,
chefjurist Birthe Houlind, centerchef Finn Larsen, proceskonsulent Dea Maria Petersen og
teamchef Charlotte Jakobsen Szøts.
Borgmester Michael Ziegler og Mette Katrine Hviid fra revisionsfirmaet Deloitte var ligeledes til
stede.
Beboerne var repræsenteret af 185 lejemål.
1. Velkomst ved formanden og valg af dirigent
Ole Jönsson bød velkommen og Lars Mann Pedersen blev valgt som dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg og referent
Lars Mann Pedersen takkede for valget og konstaterede herefter, at mødet var rettidigt indkaldt,
vedtægterne derved var overholdt og forsamlingen var beslutningsdygtig.
Janne Carlsen, Jette Sørensen, Mette Katrine Hviid og Lars Mann Pedersen blev valgt til
stemmetællere.
Lisbeth Bisgaard blev valgt til referent.
Forsamlingen vedtog med stort flertal, at pressen måtte være til stede ved mødet.
Lars Mann Pedersen oplyste, at der var en mindre formel ændring af dagsordenen, således at:
punkt 3 er afstemning om ”Fremtidens Taastrupgaard” og punkt 4 er afstemning om
urafstemning.
Det blev ligeledes fremhævet, at begge afstemninger der skulle foregå, ville blive afgjort ved
simpelt flertal, da sagen ingen huslejekonsekvens har for det tilbageværende Taastrupgaard.
Efter spørgsmål fra salen blev det uddybet, at forskellen på om det er 25 % af stemmerne (som
nævnt i beboeravisen) eller om det er simpelt flertal, der afgør om forslaget skal i urafstemning,
blev det uddybet, at da forslaget ingen økonomisk konsekvens har for afdelingen, er det et
simpelt flertal, der er gældende.
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Forsamlingen godtog ovennævnte.
3. Afstemning om ”Fremtidens Taastrupgaard”
Forslaget indeholder:


nedrivning af 8 boligblokke, beliggende Taastrupgårdsvej
65, 67, 69,
71, 73, 75, 77, 79,
81, 83, 85, 87, 89,
91, 93, 95, 97, 99,
101, 103, 105, 107, 109, 117 og 119.



grunden fra de nedrevne blokke sælges til kommunen



på grunden bygger Høje Taastrup Kommune et børnekulturhus med en skole og
daginstitutioner i Taastrupgaard



kommer der ca. 40 seniorboliger med elevator til alle etager



tilsvarende antal boliger som nedlægges opføres andre steder i Høje Taastrup Kommune
som moderne lejligheder eller rækkehuse. Beboerne fra de nedlagte boliger har fortrinsret
til genhusning heri



kommer der arbejdspladser og praktikmuligheder i de mange byggeprojekter til beboerne
i Taastrupgaard



sker facaderenovering i 2. byggerunde

Dette sker uden huslejestigning for det tilbageværende Taastrupgaard.
Efter en livlig debat med gode spørgsmål blev forslaget sat til skriftlig afstemning.

Forslaget blev vedtaget med:
JA:

235 stemmer (64,21%)

NEJ:
Blanke:
Ugyldige:

125 stemmer (34,15%)
2 stemmer (0,55%)
4 stemmer ((1,09%)

I alt blev der afgivet 366 stemmer
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4. Afstemning om urafstemning
Forslaget blev sat til skriftlig afstemning.

Forslaget blev nedstemt med:
NEJ:

219 stemmer (69,09%)

JA:
Blanke:
Ugyldige:

62 stemmer (19,56%)
2 stemmer (0,62%)
34 stemmer (10,73%)

I alt blev der afgivet 317 stemmer

Mødet sluttede kl. 21.35

Referent

Formand

Dirigent

Lisbeth Bisgaard

Ole Jönsson

Lars Mann Pedersen

9. november 2016
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