
Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Salamanderparken 
Afholdt mandag den 23. februar klokken 19.00 i fælleshuset, Salamanderparken 42. 

Fremmødte: 54 personer. 

Dagsorden for mødet: 
1. Godkendelse af forretningsorden 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Forslag fra afdelingsbestyrelsen 

a. Solceller 

b. Sygetransport 

c. Hjertestarter 

Referat: 
Ad. 1. Godkendelse af forretningsorden 

Godkendt. 

Ad. 2. Valg af dirigent 

Niels Skov Nielsen er valgt. 

Stemmeudvalg: Eva 154, Teit 200, Lars 222. 

Ad. 3. Valg af referent 

Mikkel Hjalte Buhl Zachariasen er valgt. 

Ad. 4. Forslag fra afdelingsbestyrelsen 

a. Solceller 

Niels Munthe, energiansvarlig ved ALBOA, ridser linjerne op. 

Her følger et uddrag af debatten. 

Spørgsmål fra salen: ”Skal vi regne med, at I går over budgettet?” 

Niels Munthe: ”Vi har regnet på det, og vi forventer at kunne gøre det for maksimalt 3,4 

mio. Vi kommer ikke til at gå over den pris uden at spørge jer først.” 

Spørgsmål fra salen: ”Hvor meget vil det give?” 

Niels Munthe: ”Vi forventer, at det årlige overskud vil ligge et sted mellem 200.000 - 

250.000, det giver ca. 12-15 kr/kvm.” 

Spørgsmål fra salen: ”Hvornår forventes det at give overskud?” 

Niels Munthe: ”Det kommer til at give overskud fra dag 1.” 

Kent 54: ”Hvad ville midlerne ellers blive brugt til?”  

Niels Munthe: ”Hvis I ikke laver solceller af det, så ville man bruge pengene til at fastholde 

lejen i ro, så der ikke vil komme huslejestigninger de næste par år.” 

Kenneth 116: ”Vi har fået at vide, at vi kunne få en huslejenedsættelse, hvis solcellerne 

ikke blev til noget.” 



Niels Munthe: ”De penge, der bliver brugt på det her, vil aldrig blive brugt på 

huslejenedsættelser.”  

Teit 200: ”Hvad er levetiden for panelerne?” 

Niels Munthe: ”Minimum 25 år. Effekten falder mellem en kvart og en halv procent om 

året.” 

Spørgsmål fra salen: ”Hvornår vil det være opsat og i gang?” 

Niels Munthe: ”Formentligt inden sommerferien.” 

Teit 200: ”Får vi to regninger, en fra AURA og en fra ALBOA?” 

Niels Munthe: ”Nej, vi får en regning fra ALBOA.” 

Simon 226: ”Vi har flade tage, der ikke vender mod syd. Hvordan er beregningerne omkring 

det?” 

Niels Munthe: ”Vi har regnet på det, og det kan bedst svare sig at lægge panelerne ned, 

fordi vi på den måde får flere paneler for de samme penge, og de flere paneler kommer til 

at give mere strøm.” 

Erik 234: ”Hvor mange kvm vil der være pr bolig?” 

Niels Munthe: ”Ca. 10 kvm pr lejemål.” 

Kim 174: ”Vi ved vel ikke, om vi kommer til at spare noget?” 

Niels Munthe: ”Nej, men der er ingen fare for, at det her bliver en underskudsforretning.” 

 

Vi stemmer: 41 ja, 10 nej, 3 ugyldige. 

Forslaget er vedtaget. 

3 deltagere færre til de resterende afstemninger. 

b. Sygetransport 

Vi stemmer: 45 for, 6 imod. 

Forslaget er vedtaget. 

c. Hjertestarter 

 Vi stemmer: Ingen imod.  

Forslaget er vedtaget. 

Tak for god ro og orden. 

 

________________________________________                 ________________________________________ 

        Mikkel Hjalte Buhl Zachariasen(Referent)                  Niels Skov Nielsen (Dirigent) 

 

________________________________________ 

Mads Madsen (Formand) 


