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LEDER

Af Jens Skriver

Problemer og udfordringer, der står for døren

Gode boliger til alle. Det var sloganet, da Brabrand Boligfor-
ening blev stiftet i 1948, og det har været sloganet for boligbe-
vægelsen lige siden. Men der det stadig muligt? Er det muligt 
at imødekomme studenten fra Udkantsdanmark med kun sit 
SU og intet socialt netværk? Er det muligt at imødekomme 
pensionisten, der allerede nu skal have flere tusind kr. om må-
neden i boligydelse for at kunne få råd til at bo her? For slet ikke 
at tale om de familier, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet. 
Den borgerlige regering har spillet bolden videre og forsøger 
at overhale indenom ved at sige, at boligforeningerne bygger 
for dyrt, og at almene boliger er for dyre.

Det har også forlydt i dagspressen, at der vil komme lov-
krav om, at almene boliger skal foretage besparelser på 
energien. Det bliver vel at mærke på beboernes regning. 
Kan boligforeningen hamle op med disse udfordringer? Det 
netop afholdte repræsentantskabsmøde viste tilsyneladende 
stor vilje til at gøre noget ved mange problemer, selv om der 
ikke var enighed om alt. Administration, teknik og indretning 
af boliger er mere end nogensinde blevet politiske spørgsmål.
Et andet særkende for almene boliger er beboerdemokratiet.

Det fungerer næppe særlig godt i andre boligforeninger. 
Her gav repræsentantskabsmødet udtryk for et klart ønske 
om dets bevarelse og udvidelse i Brabrand Boligforening. 
Mussman-rapportens principper skal følges, og driften skal 
decentraliseres. Demokrati kan imidlertid være besværligt og 
kræver et stort arbejde.  I en boligforening skal det fungere 
sådan, at ansatte og beboere svinger sammen. Repræsentant-
skabsmødet tilkendegav, at beboerne i den sidste ende skal 
være drivkraften. Alle i boligforeningen, beboere såvel som 
ansatte, er derfor stillet over for udfordringerne, men hvor der 
er vilje, er der også en vej. Det vil aldrig lykkes at afvikle en så 
livskraftig boform som det almene byggeri.
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Redaktionen ønsker alle vores læsere en god sommer.
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Forsiden: Gellerup og Gammel Brabrand  holdt fælles Grundlovsfest 
under mottoet ”Sammen om Brabrand” - her optræder Cirkus Tværs 
ved eftermiddagens fest i Brabrand Søpark.
Foto Bo Sigismund
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Sammen om Brabrand en hel grundlovsdag
De to bydele i 8220 fejrede demokratiets fødselsdag fra midnat til solnedgang

Af Helle Hansen, fotos Bo Sigismund

5. juni var kun få minutter gammel, 
da fejringen af grundlovens fødsels-
dag begyndte i E&P Huset midt i 
Gellerup. Her holdt rådmand Rabih 
Azad-Ahmad døgnets første grund-
lovstale, mens der blev budt på søde 

smagsprøver og senere inviteret til en 
speciel midnight-guidetour i områ-
det.

Grundlovsfestlighederne under mot-
toet  ”Sammen om Brabrand” var 
planlagt af postnummerets to fæl-
lesråd, to kirker, flere foreninger samt 
Gellerup og Toveshøj.

Brobygning ved søbredden
Om eftermiddagen rykkede fødsels-
dagsfesten ned til bredden af Bra-
brand Sø, hvor Ramallah-spejderne 
fra Gellerup med trommer og sæk-
kepiber åbnede festen, som også 
bød på optræden af Cirkus Tværs. 
Eftermiddagens hovednavne var 
Özlem Cekic og overrabiner Bent 
Melchior, der som moderne bro-
byggere i dag rejser land og rige 
rundt for at skabe dialog og fælles 
forståelse. 

Digte og grill
Hen på aftenen flyttede fødsels-

dagen tilbage til Gellerup, på Den 
Jordiske Freds Plads, hvor der blev 

holdt politiske grundlovstaler af 
lokale byrådskandidater blandet 
med digtoplæsninger af lokale 
poeter. To lokale musikere, Jimee 
og Cha-D, sørgede for underhold-
ningen, mens Sigrids Stue lavede 
grundlovskunst med børn og voksne. 
Festen sluttede med fælles grillmad, 
som blev serveret til alle ved solned-
gang.
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Spændende utraditionelt højhusbyggeri

Havnehusene er et kreativt 
socialt og arkitektonisk 
miljø.
Tekst Jens Skriver, fotos Bo Sigismund

I alle byer, hvor der er mulighed for 
det, bygges der på havnefronten. 
Aarhus kommunes byggeri på 
havnefronten er ikke traditionelt 
højhusbyggeri. Arkitekterne har leget 
med formerne. Mit første indtryk 
af byggeriet på Aarhus Havn er 
imidlertid lidt blandet. Jeg skal igen-
nem et stort byggerod, og der er ikke 
anlagt fortov. Desto mere glædelig er 
min overraskelse, da jeg når frem til 
Brabrand Boligforenings bidrag til 
havnefronten. Havnehusene består 
af fire blokke, der ligger omkring en 
indbydende indre gård med beplant-

ning og fællesarealer. Gården er ikke 
kun attraktiv for mennesker. En hare 
har også valgt at slå sig ned her. Bra-
brand Boligforening besidder kun en 
del af blokkene; resten af blokkene er 
ejerlejligheder.

Lejlighederne
Rita og Torben Malmstrup tager 
imod i deres velproportionerede 
lejlighed sammen med Michelle fra 
Ungdomsboligerne. Rita og Torben 
flyttede ind for netop to år siden. I 
deres lejlighed er køkkenet anbragt 
midt i lejligheden som et gennem-
gangssrum. Der er altaner både i 
vest og øst, men familieboliger som 
deres er også de bedste i byggeriet, 
men nogle har dog kun altan til den 
ene side. Boligerne i stuetagen har 
ingen altaner, men en lille terrasse 
mod gården. Mod vest har Rita og 

Torben udsigt til lystbådehavnen og 
Risskov. Den anden altan vender ud 
til gården.
Nogle boliger er mere attraktive end 
andre. Familieboligerne er de bedste. 
+55-boligerne har ikke udsigt mod 
nord og øst, efter at Z-Huset er blevet 
opført. Omkring en tredjedel af bebo-
erne i familieboligerne er heller ikke 
længere erhvervsaktive.
Lejlighederne er usædvanligt godt 
lydisolerede. Lys, isolering og udluft-
ning gør, at hele bygningen holder 
på varmen, så forbruget af varme er 
meget beskedent.

Tagterrassen
Rita og Torben er meget glade for den 
fælles tagterrasse, som hver opgang 
har. I deres opgang er der mange 
fælles aktiviteter. Der er fredagsbar 
den første fredag i måneden; til Sct. 

MED ANDRE ØJNE
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Hans er der fællesspisning, og alle 
inviteres med til fødselsdage, der 
også holdes her. Så tændes grillen, 
og der er plads til, at 40 kan spise 
her, hvor der også er fælles køleskab 
og vinglas. Opgangens beboere kan 
tage af det, der måtte stå i køleskabet, 
og man er kollektivt ansvarlige for 
vedligehold af tagterrassen. Mest 
imponerende er imidlertid køk-
kenhaven, der kan hamle op med 
et gammeldags herskabsdrivhus. 
Her dyrkes kirsebær, jordbær, æbler, 
squash, tomater, appelsiner, citroner, 
bananer, figner og agurker.

Ungdomsboliger
Michelle flyttede sammen med sin 
kæreste ind i en ungdomsbolig til 
årsskiftet. 
”Jeg ledte forgæves efter ungdoms-
boligerne på Brabrand Boligforenings 
hjemmeside. Det skyldes formodent-
lig, at Århus Ungdomsbolig står for 
udlejningen, mens Brabrand Bolig-
forening administrerer alt andet.”

Der er 102 lejligheder på 1 eller 2 væ-
relser, der er opført i 10 etager med 
10 boliger på hver. På hver anden 
sal er der et fællesrum. Et er f.eks. 
læsesal; et andet bruges til bordfod-

bold. Øverst er der et stort festrum 
med køkkenudstyr, som de unge kan 
benytte sammen, eller når familien 
kommer på besøg.
I det ene nederste hjørne af byggeriet 
er cafeen. Det er et stort rum, der er 
indrettet som en cafe.
Der startet mad-, kort-, kreativitets-, 
gå- og sangklub for alle foruden en 
madklub for mænd. Alle beboere er 
med i en fælles facebookgruppe, hvor 
man f.eks. kan efterlyse tabte ting og 
fremlyse fundne.
”Det er startet godt op, ” siger Torben. 
 ”Den fremtidige udvikling afhænger 
af beboerne.”
Ingen roser uden torne: Der mangler 
butikker i området, men det kommer.  
Der mangler i høj grad også mulig-
hed for at aflevere pap. Der er kun 
én container, som altid er fyldt, men 
der er naturligvis flaskecontainer og 
nedfaldsskakt til almindeligt hus-
holdningsaffald.    

Afdeling 31, Havnehusene
Havnehusene består af 83 familie- og +55-boliger, samt 106 
ungdomsboliger. Familieboligerne består af to-,-tre- og fireværelses 
lejligheder, og seniorboligerne består af to- og treværelses 
lejligheder. Ungdomsboligerne består af 33 etværelses og 73 
toværelses lejligheder.
Adresser:
Dagmar Petersens Gade 72-80, 
Esther Aggebos Gade 3, 7 og 9
Bernhardt Jensens Boulevard 95, Aarhus Ø.

Tagterrassen er fælles for beboerne.

Skræppens udsendte bliver vist rundt på tagetapen af Michelle og Torben.
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Dramatisk maratonmøde i repræsentantskabet
Vedtægtsændring medførte, at halvdelen af foreningsbestyrelsen måtte gå

Tekst Jens Skriver og Kirsten Hermansen, fotos Bo Sigismund

Der var en meget lang dagsorden 
til det ordinære repræsentantskabs-
møde i Brabrand Boligforening, som 
blev holdt i DGI-Huset mandag den 
29. maj.
Aftenens dirigent, tidligere for-
eningsbestyrelses- og folketingsmed-
lem Rene Skau Björnsson, havde nok 
at gøre med at styre mødet og måtte 
til sidst nærmest afbryde talerne for 
at nå at afslutte mødet inden midnat. 
Mødet blev åbnet med 98 fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer, 
en del var dog gået hjem, da mødet 
sluttede, for da var klokken blevet 
mange.
 
Ændringer af forretningsordenen 
Mødet blev indledt med vedtagelsen 
af to væsentlige ændringer til forret-
ningsordenen. 
På forslag fra Edvin Juhl fra Holm-
strup blev det besluttet, at bestem-
melsen om, at valg skal påbegyndes 
senest kl. 21.30, blev ændret til, at 
valg tidligst kan påbegyndes, når be-
retningen og indkomne forslag er be-
handlet. Begrundelsen lød, at repræ-
sentantskabet skulle have mulighed 
for at høre kandidaternes holdninger. 
Laurids Bloch fra Søvangen foreslog 
desuden, at det i forbindelse med 
valg til foreningsbestyrelsen skulle 
være nok at skrive op til tre navne 
på stemmesedlen, det antal stemmer, 
der var på valg. Det ændringsforslag 
blev også vedtaget.

Beretning med indrømmelser
Boligforeningens formand, Kjeld Al-
brechtsen, erklærede i den mundtlige 
beretning, at foreningsbestyrelsen 
var særdeles enig i de pejlemærker, 
som Lene Olm havde præsenteret 
i et indlæg i Skræppebladets maj-
udgave. 
Forholdet mellem beboere og ansatte 
skal hvile på sikre principper. 
Boligforeningen skal gøre det muligt 
at holde huslejestigninger i ave.
20 afdelinger har vedtaget budgetter 
uden huslejestigninger, og beboerne 
skal være trygge omkring husleje-

udviklingen. Boligforeningen og af-
delingerne har i 2016 haft overskud. 
Og Landsbyggefonden har givet 
grønt lys for renoveringen af blokke 
Gellerup og Toveshøj. Nu mangler 
byrådets godkendelse. Der skal 
også skaffes midler til renoveringen 
af højhuset på Astridsvej i Skov-
gårdsparken og til vinduespartier i 
Holmstrup. 

Ældste afdelinger skal renoveres
Boligforeningens salg af jord ved 
Ringvejen har heldigvis givet bety-
delige mulighed for at give støtte til 
renoveringer, og Hans Broges Parken 
og Søvangen kan trække på Lands-
byggefonden, så boligforeningens 
syv ældste afdelinger kan blive reno-
veret og økonomisk holdbare.
Til sidst erkendte formanden, at 
Muusmann-rapportens principper 
var blevet krænket, men det ville 
ikke ske igen, og for fremtiden ville 
principperne blive fulgt og både 
beboerne og de ansattes rettigheder 
blive respekteret. 
”Foreningsbestyrelsen erkender, at 
der er sket nogle ting, der ikke burde 
være sket, og vi vil lave en strategi 
for, at det ikke gentager sig, ” lovede 
formanden.

Ny hjemmeside skal give mere 
synlighed
Den nye hjemmeside gør det muligt 
at offentliggøre boligforeningens 
referater og dokumenter. Kjeld Al-
brechtsen håber, at åbenheden bliver 
synlig. Det skal være muligt at se, 
hvilke projekter der arbejdes med, 
men man skal huske på, at mange 
ideer om projekter ikke realiseres. 

Huslejen i Havnehusene er på linje 
med andet nybyggeri. Afdelings-
bestyrelserne skal kunne vælge de 
bedste løsninger i de lokale områder. 
Det giver forbedret service og øko-
nomi. 
”Og det er et gammelt løfte fra 
foreningsbestyrelsen: At hvis en afde-
lingsbestyrelse føler sig forbigået, så 
kan der altid indkaldes til et ekstra-
ordinært repræsentantskabsmøde,” 
fastslog formanden.

Livlig debat
Under den efterfølgende debat fik 
Tom Nilson fra Østergårdsparken 
formandens lovning på, at der ar-
bejdes for, at nybyggeri i Tranbjerg 
vil blive en del af den eksiste-
rende afdeling. Huslejestigninger 
i Havnehusene blev forklaret 

På trods af at det blev et maratonmøde, var de fleste opmærksomme hele tiden.
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med forøgede ejendomsskatter.  
Edvin Juhl fra Holmstrup sagde 
blandt andet, at foreningsbestyrelsen 
gik ind for åbenhed, og spurgte 
om den også gik ind for indsigt og 
medindflydelse, og om regeringen 
havde rejst sparekrav. Edvin nævnte 
en lang række sager for eksempel fra 
Kildeagervej og Holmstrup, hvor der 
var foretaget forkerte beregninger og 
indkøb. 
”Luk møgsagerne. I skal give jeres 
mening til kende, før jeg kan stemme 
på jer,” sluttede han. 
På linje hermed klagede Abdinasir 
Jama fra Gellerupparken over, at der 
blev administreret uden om afde-
lingsbestyrelsen. 

B-ordningen
Youssef Khader fra Gellerupparken 
bad om, at mulighederne for udvidet 

brug af B-ordningen bliver under-
søgt. Keld Albrechtsen var imøde-
kommende og oplyste, at foreningen 
via BL har indgået en aftale på fem 
år med Finansministeriet, som giver 
mulighed for at administrere uden 
sanktioner. Efterfølgende blev beret-
ningen godkendt.

Regnskaber og budgettet
Regnskabschef Susanne Witting 
gennemgik regnskab for 2016 samt 
budget for 2017 ved hjælp af tabeller 
og plancher. Foreningen har haft et 
stort overskud på 1.000.000 kroner, 
men det skyldes vel at mærke især 
bedre forrentning af boligforeningens 
værdipapirer. Der har i 2016 næsten 
ikke været tab af husleje. De tab, der 
har været, skyldes især, at ledige 
lejligheder tilbydes til mange, derfor 
kan der gå en vis tid, inden en ansø-

ger slår til. Budgettet for byggeriet af 
Havnehusene var overskredet med 
4,3 millioner kroner, men det var 
godkendt af tilsynet. 
”Fraflytningsprocenten for familiebo-
liger er på 12, og det er flot.  Og langt 
de fleste afdelinger budgetterer med 
en nedsættelse af huslejen,” fortalte 
regnskabschefen.
Elsebeth Frederiksen fra Gelleruppar-
ken spurgte om restancer i huslejen, 
og regnskabschefen kunne oplyse, 
at restancesagerne havde toppet om-
kring årsskiftet. Der var kun blevet 
sagt tre lejere op i år. Derefter blev 
regnskabet og byggeregnskabet for 
Havnehusene godkendt.

Nye vedtægter for medlemmer 
af boligforeningens bestyrelse
Lavine af ændringsforslag til forslaget om nye vedtægter

Tekst Jens Skriver og Kirsten Hermansen 

Folketinget har i 2016 vedtaget en 
ny normalvedtægt, som foreningsbe-
styrelsens organisationsudvalg har 
arbejdet med at tilrette foreningens 
vedtægter til. 
Et flertal i foreningsbestyrelsen 
stillede derfor et forslag til et sæt 
opdaterede vedtægter. Men allerede 
i indkaldelsen til repræsentantskabs-
mødet var der indkommet ændrings-
forslag, der vil kunne få konsekven-
ser for bestyrelsen.
Tilretningerne medførte ændringer 
såsom præcisering om organisering 
uden medlemsindskud, og som kon-
sekvens en sletning af afsnit, der så er 
tilpasset en ny digital virkelighed. 

Redaktionelle flytninger
”Der er flere ændringer af paragraf-
fer, som tiden er løbet fra. Derudover 
er der tale om redaktionelle flyt-
ninger af nogle afsnit, således at de 
foreslåede vedtægterne svarer til den 
normalvedtægt, de fleste boligfor-
eninger bruger,” oplyste forenings-

bestyrelsesmedlem Peter Iversen, der 
havde været med til at lave oplægget 
til de nye vedtægter.
Udkastet til de nye vedtægter 
medførte imidlertid så mange æn-
dringsforslag fra repræsentantskabet, 
at dirigenten og flere repræsentant-
skabsmedlemmer ikke var helt enige 
i mødets beslutningsprocedure. 
Men det endte med, at der først blev 
fremsat de ændringsforslag, der 
havde mest vidtgående konsekvens 
for mødets resterende dagsorden. Og 
det blev besluttet, at ændringsforslag 
skulle vedtages eller forkastes med et 
kvalificeret flertal.

Ændringsforslag
Ændringsforslag til § 8, stk. 5 
- Bortfald af repræsentantskab for 
ikke bolighavende
Bo Sigismund, der var repræsentant 
for ikke bolighavende medlemmer, 
der ville blive berørt af ændrings-
forslag i vedtægterne, mente ikke, 
at han var blevet hørt, som man bør, 

når det berører et repræsentantskabs-
medlem, hvilket bestyrelsen bekla-
gede. Bo anmodede om en ændring, 
således at boligforeningen bibeholder 
den gamle bestemmelse om at have 
ikke bolighavende medlemmer i re-
præsentantskabet. Ændringsforslaget 
blev vedtaget.

Ændringsforslag til § 11 
- Valgbarhed til foreningsbestyrelsen 
Helle Hansen, der er medlem af 
foreningsbestyrelsen, havde indsendt 
ændringsforslag til § 11 vedrørende 
valgbarhed til foreningsbestyrelsen. 
I normalvedtægten skal mindst halv-
delen af bestyrelsesmedlemmerne 
være beboere i boligforeningen.
Helle fortalte, at hun ikke er og aldrig 
har været enig heri. Hun mener, at 
samtlige bestyrelsens medlemmer 
skal være beboere i boligforeningen, 
fordi foreningsbestyrelsen repræsen-
terer beboerne.
Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen 
mente, at repræsentantskabet dermed 
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fraskrev sig en mulighed for i fremti-
den af medtage særligt kompetente 
mennesker udefra.
Ændringsforslaget blev vedtaget med 
79 stemmer for og 12 imod. 

Ændringsforslag til § 11, stk. 3, punkt 5 
- Foreningsbestyrelsesmedlemmer 
ansat i BB
Forslag om bortfald af punktet: Med-
lemmer af foreningsbestyrelsen kan 
ikke være personer, der er ansat i Bra-
brand Boligforening. Formålet med 
punktet er, at man som folkevalgt 
ikke skal kunne have særinteresser. 
Ændringsforslaget bortfaldt, og 
punktet blev fastholdt i vedtægterne.

Ændringsforslag § 14, stk. 5 
– Afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
ansat i BB
Forslag om bortfald af punktet: Med-
lemmer af afdelingsbestyrelsen kan 
ikke være personer, der er ansat i BB. 

Der er gråzoner i forhold til ansæt-
telser i for eksempel socialt arbejde i 
nogle afdelinger. Ændringsforslaget 
blev vedtaget, og bestemmelsen bort-
falder.

Da alle ændringsforslag var blevet 
behandlet og enten vedtaget eller 
bortfaldet, blev de endelige op-
daterede vedtægter godkendt af 
repræsentantskabet, hvor mere end 
to tredjedele af medlemmerne var 
til stede, og et flertal på mere end to 
tredjedele stemte for.

Vedtagelsen af de nye vedtægter 
havde efterfølgende konsekvens 
for tre siddende medlemmer af 
foreningsbestyrelsen, fordi de ikke 
længere er bolighavende i boligfor-
eningen.
Næstformand Troels Bo Lund Knud-
sen, der er i færd med at flytte, trak 
sig umiddelbart efter afstemningen 

fra foreningsbestyrelsen. Han tak-
kede for mange gode år i afdelings- 
og foreningsbestyrelsen, og han 
opfordrede alle til at være aktive i 
beboerdemokratiet. 
Frederik Thordal, der også er fraflyt-
tet fra Havnehusene, drog også kon-
sekvensen af den klare afstemning og 
trak sig, mens Jens Joel, der allerede 
før jul sagde farvel til Gelleruppar-
ken, ikke længere genopstiller til 
foreningsbestyrelsen. Han lovede 
dog, at han vil knokle videre for 
de almene boliger i Folketinget, og 
sagde, at han måske senere ville flytte 
tilbage til boligforeningen.

Afdelingsformænd gik på skift på talerstolen 
Stort udvalg skal arbejde videre med at få forslagets indhold til debat

Tekst Jens Skriver og Kirsten Hermansen 

Det var sidst på aftenen, da repræ-
sentantskabsmødet nåede til behand-
lingen af forslaget vedrørende decen-
tralisering, drift og beboerdemokrati 
i Brabrand Boligforening.
Lene Olm, der havde fremsendt 
forslaget, mente, at boligforeningen 
efter lederskiftet i 2013 har udviklet 
sig i en retning, som flere fandt pro-
blematisk. 
”I boligforeningen har vi gennem alle 
årene haft et veludviklet beboerde-
mokrati med stor debatlyst, men vi 
ser nu en manglende udvikling, der 
risikerer at skade beboerdemokratiet 
og risikerer at gøre boligforeningen 
til en topstyret organisation,” sagde 
Lene Olm og forklarede, at det var 
blevet valgt at tage emnet op som et 
selvstændigt punkt og som et forslag, 
i stedet for blot at diskutere det under 
ledelsens beretning.
Flere afdelingsformænd havde forbe-
redt indlæg til punktet, men der var 

ikke megen tid til at yde dem fuld 
retfærdighed. 

Kritisk positiv
Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken 
fremhævede, at der tidligere havde 
været et dårligt sprogbrug i forenin-
gen og henviste til den amerikanske 
virksomhedsejer Ray Dalios bud om, 
at man skal lære af sine fejltagelser og 
ikke skjule dem. 
”Kritik skal bruges positivt, og kon-
flikter skal bruges som et udviklings-
projekt,” fastslog han.
Poul Erik Nielsen fra Hasselengen 
ønskede blandt andet decentrale 
driftscentre, lokale synsmænd og 
billigere boliger, mens Kirsten Larsen 
fra Hasselhøj talte for, at der skulle 
tages hensyn til de folkevalgte, og 
Erik Bløcher fra Søvangen efterlyste 
gennemsigtighed i Brabrand Bolig-
forening. 

Politiske motorer
Lene Olm fra Odinsgården summe-
rede op, at der skulle være mindre 
servicecentre, der kunne være åbne 
hele dagen, og som kunne være 
katalysatorer for beboerdemokratiet. 
”Administration og politiske organer 
skal svinge, men de politiske skal 
være motorer,” sagde hun. 
Repræsentantskabet anerkendte 
problemstillingen og pålagde for-
eningsbestyrelsen at arbejde med de 
mange emner, som der var fremlagt 
i forslaget, og komme med konkrete 
løsningsforslag og lægge op til debat 
på et kursus eller repræsentantskabs-
seminar til vinter.
Forslaget blev støttet og godkendt, 
og til en følgegruppe blev følgende 
ni valgt: Lene Olm, Mogens Nielsen, 
Vagn Eriksen, Anett S. Christiansen, 
Esben Trige, Anja Spalding, Nezar 
Ajjawi, Poul Erik Nielsen og Bo Sigis-
mund.

Brabrand Boligforenings nye gæl-
dende vedtægter kan ses på hjem-
meside www.bbbo. dk – under 
fanebladet ”Om os” - Dokumenter 
fra hovedforeningen.
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Tre nye ansigter i foreningsbestyrelsen
Nye vedtægter krævede udskiftning i bestyrelsen

Tekst Kirsten Hermansen og Jens Skriver, fotos Bo Sigismund

Da repræsentantskabsmødet nåede 
frem til punktet valg, blev formand 
Keld Albrechtsen genvalgt som 
formand uden modkandidat og med 
applaus.
På grund boligforeningens nye ved-
tægter med kravet, at foreningsbesty-
relsesmedlemmer skal være lejere i 
boligforeningen, skulle der på mødet 
vælges fem i stedet for tre medlem-
mer. 
Otte medlemmer af repræsentantska-
bet stillede op til foreningsbestyrel-
sen og præsenterede sig selv. Det var 
Peter Iversen og Helle Hansen, der 
genopstillede, samt suppleant Abdi-
nasir Jama. Nyopstillede var Johan-
nes Faghtmann, Sonnesgården, Erik 
Bløcher, formand i Søvangen, Nezar 
Ajjawi, Gellerupparken, Lene Olm, 
formand i Odinsgården, og Poul Erik 
Nielsen, formand i Hasselengen.
Jævnfør aftenens tidligere beslutning 
omkring stemmeafgivning kunne 
hvert repræsentantskabsmedlem 
vælge at afgive mellem en og fem 
stemmer.

Valgresultatet blev følgende:
Helle Hansen, valgt 2 år,  71 stemmer.
Peter Iversen, valgt  2 år,  59 stemmer.
Erik Bløcher, valgt 2 år, 52 stemmer. 
Johannes Faghtmann, valgt 1 år, 38 stem-
mer. 
Abdinasir Jama, valgt 1 år,  38 stemmer .
Suppleanter blev: 
Laurits Bloch, 1.-suppleant, 44 stemmer .
Youssef Kader, 2.-suppleant, 32 stemmer. 
Peter Johansen, 3.-suppleant, 20 stemmer.

Et udpluk af de vigtigste forslag:
Godkendelsen af renoveringsplanen 
for afdeling 2, Søvangen
Beboerne i afdelingen godkendte 
i december 2016 en fremlagt reno-
veringsplan, hvor projektet også 
omfattede etablering af tilgængelig-
hedsboliger.
Projektet medfører nedlæggelse af op 
til 20 boliger.  Det behandles i øjeblik-
ket i byrådet, hvor nedlæggelsen 
af 16 boliger er godkendt, mens de 
resterende fire overvejes.

Afdelingsformand Erik Bløcher 
kunne oplyse, at de sidste fire boliger 
er nogle meget små klubværelser, 
hvor kvadratmeterstørrelsen er så 
lille, at alle er bedst tjent med, at de 
bliver lagt sammen med nabolejlighe-
den.
De 16 boliger nedlægges for at kunne 
lave tilgængelighedsboliger af rime-
lig størrelse, fordi man flere steder er 
nødt til at bruge tre lejligheder for at 
kunne ændre dem til to tilgængelig-
heds-lejligheder.

Forslag til foreningsrådets struktur 
og ansættelse af elever
Et notat om ændringer af foreningsrå-
dets struktur blev vedtaget sammen 
med et forslag fra Vagn Eriksen, 
Skovgårdsparken, om ansættelse af 
elever.
Små afdelinger kan nu få hjælp til 
det, ved at boligforeningen betaler en 
tredjedel af elevlønnen.

Forslag om afvikling af BB Service 
Edvin Juhl, der havde fremsat for-
slaget, mener ikke, at BB Service i 
praksis fungerer som leverandør på 
lige fod med eksterne håndværkere. 
Erfaringen viser, at BB Service ikke er 
underlagt samme vilkår om kontrol 
og dokumentation, som gælder for 
eksterne leverandører, fremførte 

Edvin Juhl, der mener, at BB Service 
er en forkert konstruktion.
Foreningsbestyrelsen oplyste, at der 
arbejdes på at få det til at fungere, og 
mener også, at selvstændige hånd-
værksmestre med tvivlsomme over-
enskomster med mennesker fra andre 
lande er uheldigt. Opfordring til give 
BB Service en chance og forslag om at 
kikke på det og lade det indgå i det 
arbejde, som er foreslået på et senere 
punkt på mødet. Forslaget bortfaldt.

To forslag fra Laurits Bloch fra Sø-
vangen
To forslag vedrørende effektivisering 
af kommunikationen forening, ad-
ministration og afdelingsbestyrelser 
imellem, samt et forslag vedrørende 
besvarelser af henvendelser og fore-
spørgsel i rimelig tid. Begge forslag 
blev støttet og henvist til videre 
behandling på det kommende repræ-
sentantskabsseminar.

Den nye foreningsbestyrelse(fra venstre) Laurits Bloch (1.-suppleant), Peter Iversen, Helle 
Hansen, Abdinasir Jame Mohamed, formand Keld Albrechtsen, Erik Bløcher og Johan-
nes Fraghtmann. Jesper Pedersen var ikke til stede.

Hele referatet af repræsentant-
skabsmødet og nye vedtægter 
kan læses på boligforeningens 
hjemmeside www.bbbo. dk – under 
fanebladet ”Om os” - Dokumenter 
fra hovedforeningen
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Erik Bløcher vil have mere åbenhed i boligforeningen
Der skal være mere information til beboerne

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Erik Bløcher bor i Søvangen og er lige 
blevet valgt ind i foreningsbestyrel-
sen. Tanken var kommet i forskellige 
situationer i arbejdet med den kom-
mende renovering i Søvangen,  og 
han havde drøftet det med sin afde-
lingsbestyrelse, hvor han er formand. 
”Renoveringen af Søvangen kommer 
til at tage en del tid, så de var lidt 
nervøse for, om jeg både kunne få tid 
til at være formand for afdelingen og 
samtidig yde det nødvendige arbejde 
som medlem af foreningsbestyrelsen. 
”Renoveringer er ikke noget, man 
skal spøge med. Det er hårdt ar-
bejde.” siger Erik Bløcher.

En af grundene til, at han valgte 
at stille op, er, at bestyrelsen har 
været utilfreds med oplysninger om 
renoveringen af Søvangen.  Planlæg-
ningen af beboermøderne har været 
én lang udsættelseshistorie, og der 
har været utilfredshed med arbejds-
gange. 
 
Åbenhed, nærhed og demokrati
”Det er beboerne og demokratiet, der 
skal være det centrale i en boligfor-
ening,” forklarer Erik Bløcher, som 
mener at det er vigtigt, at beboerne 
får den information, de har brug for, 
hvis de skal tage beslutninger på 
oplyst grundlag.

”Intet skal være hemmeligt.” siger 
Erik og fortsætter: ”Alle sagsakter, 
der er samlet sammen i boligforenin-
gen, skal man med sindsro kunne 
sende på arkiv, så eftertiden kan få 
et indblik i, hvad der er foregået i 
foreningen. Man skal kunne have 
det godt med at sende materialet til 
arkivet og ikke være bange for, at der 
ligger nogle oplysninger et sted, der 
ikke kan tåle at se dagens lys.”

Mærkesager 
Det er et stort skridt af tage fra 
afdelingsbestyrelsen til foreningsbe-
styrelsen. Her har man, i modsætning 
til afdelingsbestyrelsen, nemlig 
juridisk ansvar. Så der er nogle 

regler og bestemmelser, Erik skal 
til at sætte sig ind i. ”Regnskab er 
noget, man har folk til” har tidligere 
været devisen, men med en position 
i foreningsbestyrelsen er det vigtigt 
at kunne orientere sig i både forenin-
gens og afdelingernes regnskaber. 
Han vil også gerne være med til at 
udvikle hjemmesiden og samarbejde 
med administrationen om at gøre 
den mere tilgængelig og hurtigere i 
brug. Brugerne skal kunne finde svar 
hurtigt, så de ikke opgiver og i stedet 
begynder at søge oplysninger om 
foreningen på andre måder.

Hvad er fremtiden for Brabrand 
Boligforening?
”Jeg vil gerne have, at de nye afde-
linger får en ordentligt størrelse, så 
der er et godt grundlag for driften at 
bygge på, og gerne i forbindelse med 
områder, hvor også private bygger. 
At have små spredte afdelinger gør 
, at der er meget kørsel og spildtid i 
det daglige arbejde.”  

I Søvangen har vi mange ældre, og 
de sætter stor pris på, at det er det 
samme personale, de møder ”hver 
dag”. Det giver tryghed i dagligda-
gen.

• sønderjyde, desværre med lille s, 
da det kniber med sproget.
• Har arbejdet med edb,  har haft 
sit eget firma, og som det seneste 
som konsulent arbejdet med edb i 
den offentlige sektor.
• Har boet i Søvangen siden 2009.
 

Erik Bløcher med billede af Søvangens unge år i baggrunden.
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Abdinasir vil inddrage beboerne mere
Nyt medlem af foreningsbestyrelsen vil have mere åbenhed

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Abdinasir Jama Mohamed blev til 
repræsentantskabsmødet den 29. maj 
valgt ind som fuldgyldigt medlem 
af foreningsbestyrelsen. Han havde 
ellers siddet som 1.-suppleant i over 
et år, hvor han også har kunnet sidde 
med til møder.
Han tager imod Skræppens udsendte 
i beboerhuset Yggdrasil i Gellerup-
parken, tæt på hvor han bor. Han 
sidder på kontoret og er ved at 
planlægge uddannelsesmessen i 
september.
Abdinasir er en lokal ildsjæl, som 
altid har gang i noget. Han er aktiv 
i foreninger og er næstformand for 
Gellerupparkens afdelingsbestyrelse.

”Det har været godt at sidde med 
som suppleant i et år,” siger Abdi-
nasir og fortsætter: ”Så har jeg fået 
føling med, hvad der foregår, og har 
sat mig ind i tingene. Der er meget 
arbejde i det, men jeg er klar til at yde 
mit for alle beboerne i boligforenin-
gen.”

Fokus på projekter
Abdinasir vil have mest fokus på pro-
jekter, og der er nok at gå i gang med. 
Der er helhedsplaner, renoveringer, 
genhusning og forhandlinger med 

Landsbyggefonden. Der er mange 
spændende ting i gære, og Abdinasir 
har især fundet arbejdet med det nye 
kollegium i Gellerup og arkitekt-
konkurrencen spændende, men har 
også arbejdet med det boligpolitiske 
arbejde, kontakt med politikerne, 
ministrene, byggetilladelser, bygge-
grunde og investeringer. 

Bedre samarbejde mellem afdelings-
bestyrelser og foreningsbestyrelsen
”Jeg vil gerne se på, hvordan for-
eningsbestyrelsen arbejder med 
afdelingsbestyrelsen, fordi jeg for-
nemmer, at der er en vis utilfredshed 
med, hvordan deres sager bliver 

håndteret. Jeg mener, at der skal være 
en forventningsafstemning mellem 
bestyrelserne, så vi ikke bliver skuf-
fede over hinanden senere,” forklarer 
Abdinasir.
Han mener, at det handler om, at 
man har et fælles mål, der er synligt, 
en fælles pligt, så alle er orienteret 
om, hvad der sker i boligforeningen. 
”Jeg vil gerne undersøge, hvad der 
går tabt mellem afdelingsbestyrelsen 
og foreningsbestyrelsen, det er nok 
en lang krævende opgave, men vil 
rede trådene ud, så godt jeg kan.”

Han tilføjer også, at han godt kunne 
tænke sig, at foreningsbestyrelsen ar-
bejder på åbenhed og gennemsigtig-
hed i forhold til sager, der involverer 
afdelingsbestyrelsen. 

Vil gerne besøge alle afdelinger
Abdinasir vil gerne ud og besøge de 
forskellige afdelinger i boligforenin-
gen for at lære, hvad der rører sig 
de forskellige steder. Han vil snakke 
med beboerne for at finde ud af, 
hvordan han kan hjælpe og støtte 
dem bedst muligt.

Hvorfor har folk stemt på dig?
”Jeg tror, folk har valgt mig ind, fordi 
jeg i det år, jeg har siddet som supple-
ant, har fået kendskab til området, og 
måske synes de, jeg er et frisk pust. 
Jeg tror folk godt kan lide, at jeg siger 
min mening og ikke er bange for at 
tage alternative veje og finde andre 
løsninger.”

Hvad byder fremtiden på?
”Fremtiden for boligforeningen er at 
være mere bæredygtig, med hensyn 
til el, vand og varme, men også i for-
hold til økonomien,” siger Abdinasir.
”Folk skal være mere tilfredse med 
Brabrand Boligforening, og de skal 
tage ejerskab over deres boligom-
råde. Det handler om at være mere 
fleksibel og servicere beboerne ud fra 
de behov, de har.  Hvis det skal opfyl-
des, skal serviceniveauet optimeres. 
På den måde bliver alle glade for at 
være en del af boligforeningen.”

• 37 år
• Født i Somalia, kom til Danmark,  
   da han var 6 år.  Opvokset i Danmark.
• Far til fem børn. 
• Uddannelse: bachelor i informatik.
• Arbejde: Virksomhedskonsulent i  
   Aarhus Kommune 

Abdinasir vil arbejde for at få mere åbenhed og gennemsigtighed
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Johannes har tid og lyst til at arbejde for fællesskabet
Det nye medlem af foreningsbestyrelsen er klar til at tage fat

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Da der på repræsentantskabsmødet 
blev spurgt, om nogen ville stille 
op eller ville anbefale nogen, rejste 
formanden for Sonnesgården, Ib 
Frandsen, sig op og anbefalede Jo-
hannes Faghtmann, som han sidder 
i bestyrelse med. Johannes modtog 
nomineringen, og efter afstemningen 
var han nyt medlem af foreningsbe-
styrelsen.
Han tager imod Skræppen i Sonnes-
gårdens fælleslokaler, hvor vi får en 
god snak om, hvad han tror, han kan 
byde ind med i foreningsbestyrelsen.

Har erfaring med bestyrelsesar-
bejde
Johannes Faghtmann har siddet i 
afdelingsbestyrelsen i Sonnesgården i 
fire år. Det er lige så længe, som han 
har boet i afdelingen.  Men bestyrel-
sesarbejde er ikke nyt for ham. Han 
har tidligere boet i andelsbolig, hvor 
han også har siddet i bestyrelsen, og 
han har også siddet i bestyrelsen i to 
forskellige aktieselskaber, henholds-
vis et bryggeri og et pengeinstitut. 
Den erfaring håber han at kunne 
transformere til gavn for beboerne i 
Brabrand Boligforening.
”Der er mange ting at forholde sig til 
i starten,” forklarer Johannes. 
”Jeg vil stikke fingeren i jorden i star-
ten, så er det jo godt, at det er forår.”

Jeg vil vide, hvad jeg snakker om
Johannes Faghtmann er ikke en 
mand, der råber op eller siger noget, 
uden at have tænkt sig om først. 
”Jeg er ikke en tavs person, men jeg 
vil gerne vide, hvad jeg snakker om, 
inden jeg siger noget.”
Han er vestjyde, oprindeligt fra 
Blåvand, og han mener, at hans 
eftertænksomhed og rolige gemyt 
stammer derfra. 

Den almene boligsektor er en 
virksomhed
Selvom Brabrand Boligforening selv-
følgelig ikke er en virksomhed med 
profit, skal den stadig behandles som 
en virksomhed, mener Johannes. 

”Vi skal godt nok ikke have profit 
af virksomhed, men vi skal stadig 
tænke på omkostningerne,” forklarer 
han. Det der er forskellen mellem 
det private og det almene er, at den 
almene boligsektor er mere social, 
fordi det handler om mennesker. 

Afdelingsbestyrelsen skal kende 
deres beføjelser
Han vil også være med til at oplyse 
afdelingsbestyrelserne om, hvad 
deres beføjelser er.
”Folk bør ikke overfortolke beboer-
demokratiet og tro, at det har mere 
magt, end det reelt set har. De skal 
vide, at det ikke er afdelingsbesty-
relserne, der har det juridiske ansvar, 
men derimod os i foreningsbestyrel-
sen.

• Født i Blåvand i Vestjylland.
• Er pensionist, men er cand.merc. 
fra Handelshøjskolen i Aarhus, med 
regnskab som speciale.
• Har blandt andet arbejdet som 
leder af handelsgymnasiet i Assens 
på Fyn.

Johannes Faghtmann vil bruge sin bestyrelseserfaring til glæde for beboerne.
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Hamlet a la Gellerup 
Det kendte Shakespearestykke kan opleves på utraditionel vis i Gellerup

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Lars Christensen

Gellerup kommer snart til at sprudle 
af talent, mad og gode oplevelser, når 
Eutopia International Festival løber 
af stablen fra den 26/7- 30/7 på og 
omkring Eutopia Stage i Gellerup.
”Festivalen byder på mange spæn-
dende oplevelser, ” lover kunstnerisk 
leder Brigitte Christensen. Der er 
musik, teater og andre gode oplevel-
ser med kunstnere fra 23 forskellige 
lande. Der er verdens- og Danmarks-
premierer, nogle endda kun en dag 
– og så i Gellerup.

Brigitte håber på, at festivalen kan 
bringe folk sammen, så de lærer hin-
anden at kende og bygge venskaber 
på tværs. Da man aldrig er sikker på 
vejret i Danmark, bliver der også sat 
telte op, hvor der ellers skulle være 
friluftsforestillinger.

Hvis du kigger i programmet, opda-
ger du hurtigt den mangfoldighed, 
der også afspejler det område, hvor 
festivalen bliver afholdt. Det er selv-
følgelig ikke en tilfældighed. 
”Her skal opleves, smages og føles. 
Vi skal møde nye mennesker og få 
nye venner og prøve fremmedartet 
mad,” forklarer Brigitte Christensen.

10 Danmarkspremierer på fem 
dage
Hvis du ikke kun vil spise og opleve 
den lokale kultur, kan du også opleve 
teater.
Som noget nyt skal en forestilling 
foregå i beboernes hjem. Det er fore-
stillingen Hamlet, som bliver en kort 
udgave. Den kommer til at hedde 
Hamlet Short. Ellers bliver det en 
meget lang forestilling, og det kan 
dette format nok ikke klare. 
Hamlet skal spilles af to forskellige 
skuespillere. Den landsskendte Thure 
Lindhardt og den lokale Chadi Ab-
dul-Karim. Chadi er opvokset i Gel-
lerup og er faktisk først lige begyndt 
at læse Hamlet, men føler allerede, at 
den rører noget i ham. 
”Der er drama, kærlighed og humor,” 
forklarer han.

Thure Lindhardt har spillet Hamlet 
nogle gange, det er faktisk, ifølge 
ham selv, en af hans største roller. 
Men det at spille i en lejlighed er 
meget anderledes. 
”Det er meget intimt,” forklarer han. 
”Hverken du eller publikum kan 
komme væk.”
Fordi det foregår i en lejlighed, bliver 
der bedre interaktion med publikum, 
hvor der også skal være fællesspis-
ning bagefter. 

Han glæder sig dog også til maden 
og arabisk kaffe, som han allerede er 
blevet budt på flere gange under sit 
ophold i Gellerup.

Thure Lindhardt, instruktør Christoffer Berdal og Chadi Abdul-Karim glæder sig til at 
prøve et andet teaterformat.

Brigitte Christensen introducerede programmet og lagde vægt på fællesskab og venskab.

Hvis du vil læse mere om pro-
grammet, så tjek facebooksiden: 
Eutopia 2017. Billetter kan findes 
på www.billetten.dk
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Bestyrelsen for fritidsforeningen væltet
Beretningen blev nedstemt på generalforsamlingen

Tekst Jens Skriver

Det er ikke længe siden, der med 
stor bevågenhed fra brede kredse i 
boligforeningen blev vedtaget en ny 
struktur for fritidsforeningen og FAS, 
men det er tydeligt, at det er svært at 
få den til at fungere i praksis. 
På generalforsamlingen dukkede 
omkring 30 medlemmer op. I sin 
beretning nævnte formand Lene 
Olm, at det var svært at administrere 
bevillingsreglerne. Bestyrelsen havde 
brugt megen tid på at føre tilsyn med 
sektionerne, som den er forpligtet 
til. Sektionerne havde svært ved at 

styre egne bevillinger, føre brugbare 
referater og havde problemer med at 
nedsætte udflugtsudvalg. Der mang-
lede forståelse for, at frivilligt arbejde 
er ulønnet, men man kan få dækket 
udgifter. 
Persondataloven foreskriver, at man 
ikke må samle folks navne og adres-
ser.
Foreningen mangler en hjemme-
side. Der havde ikke været indlæg på 
Facebook, men mange havde været 
inde at kigge. 

En række repræsentanter for FAS 
Vest (Gellerup) følte sig ramt af kri-
tikken og understregede, at der var 
styr på tingene og mange aktiviteter 
i gang. Det blev nævnt, at i FAS Syd 
havde mange beboere i en afdeling 
meldt sig ud.
Derefter blev beretningen forkastet 
ved skriftlig afstemning, og der skal 
indkaldes til en ny generalforsam-
ling.
Den kommer til at ligge den 26. juli. 
Indkaldelsen kommer andetsteds her 
i bladet.

Skræppebladet beklager
Indlæg i sidste nummer nåede ikke at få udtalelser med

Tekst Kirsten Hermansen

I vores sidste nummer bragte vi et 
indlæg af Lene Olm med støtte fra 
flere afdelingsformænd.
Artiklen handlede blandt andet om 
kritik af administration og forenings-
bestyrelse.

Indlægget burde være fulgt op med 
udtalelser fra både boligforening og 
foreningsbestyrelse.
Det skete ikke, og bladet beklager.

Nu er kritikken blevet behandlet som 
et særligt punkt på et tæt efterføl-
gende repræsentantskabsmøde, og 
som et forslag vedrørende decentra-
lisering, drift og beboerdemokrati i 
Brabrand Boligforening.
Repræsentantskabet anerkendte 
problemstillingen og pålagde for-
eningsbestyrelsen at arbejde med de 
mange emner, som der er fremlagt i 
forslaget, og komme med konkrete 

løsningsforslag og lægge op til debat 
på et kursus/seminar  til vinter. Der 
blev også valgt en følgegruppe, der 
skulle arbejde videre med kritikken 
og være tovholder for at føre arbejdet 
videre.

husk også at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk
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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Onsdag den 26. juli 2017 kl. 19.00
i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand

Dagsorden

1.  Beretning fra Fritidsforeningens sektioner til efterretning. 
2.  Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen og 
 Fritidsforeningens sektioner.
3.     Fastsættelse af kontingent.
4.     Indkomne forslag. 
 4a) Forslag fra Fritidsforeningen vedr. præcisering og nye punkter 
        i vedtægterne. Bilag vedhæftet.
 4b) Forslag fra Fritidsforeningen til forretningsorden for 
        generalforsamlingen. Godkendes i sin helhed. Bilag vedhæftet.

5.     Valg til bestyrelse og suppleanter som nævnt i vedtægternes punkt 3.5. 
 Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg.
6.     Valg af en revisor og to suppleanter som nævnt i vedtægternes punkt 3.8.
7.     Eventuelt.

Venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening

   

Følg med 
på Facebook
Du kan følge med på Fritidsfor-
eningens Facebook, her kan du 
bl.a. se de indkomne forslag: 
facebook.com/fritidsforening 
og på Brabrand Boligforenings 
hjemmeside https://www.
bbbo.dk/beboer/fas-og-fritid/

Enhver lovlig indkaldt general-
forsamling er beslutningsdygtig, 
uanset det mødte antal. 

Generalforsamlingen træffer sine be-
slutninger ved simpelt stemmeflertal 
- dog ikke ved vedtægtsændringer.

Møde- og stemmeberettige på ge-
neralforsamlingen er alle betalende 
medlemmer, der er fyldt 18 år.

En betalende husstand har 2 stem-
mer efter fremvisning af gyldig 
legitimation med adresse.

Husk sundhedskortet!

Forslag fra Fritidsforeningens bestyrelse: Vedtægtsændringer 2017

Bilag 6a
Under punktet: 3. GENERALFORSAMLINGEN – Møde- og stemmeberettigede
§ 3.4.2 (Præcisering til vedtægterne) Præcisering står skrevet med kursiv.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har hver betalende husstand et antal stemmer sva-
rende til antallet af ledige pladser i bestyrelsen.

Under punktet: 3. GENERALFORSAMLINGEN - Valget
§ 3.5.7 (Præcisering til vedtægterne) Præcisering står skrevet med kursiv.
Hvervet som bestyrelsesmedlem i Foreningen er frivilligt og ulønnet. Det betyder, at 
bestyrelsesmedlemmer som led i bestyrelsesarbejdet ikke må modtage goder som gratis 
entrebilletter, busture el. lign. i forbindelse med arrangementer.

Under punktet: 8. FRITIDSFORENINGENS AKTIVITETSSTØTTE (FAS) – Uddelin-
ger
§ 8.3.3 (Nyt punkt til vedtægterne)
Bestyrelsesmøderne i Sektionerne indkaldes af sekretæren i Brabrand Boligforening i 
samråd med Sektionens formand efter en aftalt mødeplan. Ansøgninger, som ønskes 
behandlet på et bestyrelsesmøde, skal fremsendes til sekretæren i Brabrand Boligforening, 
således at disse kan skrives på dagsorden. Det er udelukkende ansøgninger, som er anført 
på dagsorden, som kan behandles på det pågældende bestyrelsesmøde.

§ 8.3.4 (Nyt punkt til vedtægterne)
Bestyrelsesrepræsentanten i Sektionerne har på bestyrelsesmøderne til enhver tid pligt til 
og krav på at få eventuelle påtaler om eventuelle unøjagtigheder, eller fejl i øvrigt, ført til 
referat.
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Har du Danmarks dejligste hjem?
Nu kan også beboere i almene boliger være med i konkurrence om Danmarks dejligste hjem

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Stefan Kai Nielsen

Der findes mange boligprogram-
mer på tv. De handler for det meste 
om ejerboliger, hvor programmer 
som Hammerslag handler om salg 
af boliger, mens andre programmer 
handler om at give boligen en såkaldt 
”make-over”.
Men selvom over en million danskere 
bor alment, er den slags boliger fak-
tisk blevet ret forsømt. Indtil nu. BL 
og DK4 vil nemlig lave en række tv-
programmer, der belyser det gode liv 
i almene boliger. 
”Danmarks Dejligste Bolig” kommer 
serierækken til at hedde, og her vil de 
ikke fokusere på liebhaveri eller dyre 
designmøbler, men på det gode liv i 
boligen. Det er ikke altid flot møble-
ment, der gør et hjem dejligt. Det er 
også fællesskab, godt naboskab, gode 
legepladser og et godt nærmiljø.  
Kort sagt, hvor det er dejligst at bo.

Alle disse ting og flere vil blive taget 
med i bedømmelserne, når program-
met løber på skærmen. 
DK4 og BL har tidligere arbejdet 
sammen om tv-udsendelser fra 
almene boligområder. Her var Mik 
Schack vært, og det bliver han også 
på de nye programmer, dog sammen 
med Anne Vibeke Isaksen, som også 
er kendt for forskellige rejse- og cam-
pingprogrammer. 

Håber på mange medvirkende
Bent Madsen, som er direktør for BL, 
udtaler til Boligen, at han er sikker 
på, at der med disse programmer er 
en unik chance for at demonstrere 
de kvaliteter, som det har at bo i den 
almene boligsektor: ”Det er derfor 
vigtigt, at boligorganisationerne 
støtter op om initiativet, så vi får så 
mange deltagere som muligt.”

Start i oktober
Serien kommer til at bestå af syv 
afsnit og skal starte i oktober. De 
bliver både sendt på DK4 og på 
BL.dk.  De første programmer fun-
gerer som en slags audition, hvor 
beboere kan indsende små videoer, 

hvor de forklarer, hvorfor de har det 
dejligste hjem.  Derefter kommer 
værterne på besøg hos finalisterne, 
og sidste program er selve finalen, 
der bliver optaget i Århus i novem-
ber i forbindelse med De Almene 
Boligdage. Her er det deltagerne i 
den konference, der skal stemme på 
vinderne.

Hvis du gerne vil medvirke, skal 
du tilmelde dig online og samtidig 
sende en video ind af dit hjem. Bare 
rolig, du skal ikke være professionel 
fotograf, en video fra en smartphone 
er rigeligt.  

Hvis du vil læse mere om konkur-
rencen, så kig på BL.dk, eller i 
Boligen nummer 5 fra 2017. Den 
kan findes på www.blboligen.dk

For at tilmelde dig skal du gå ind 
på https://bl.dk/nyheder-presse/
nyheder/2017/5/dk4-og-bl-vil-
finde-danmarks-dejligste-hjem/. 

Er der yderligere spørgsmål, kan 
du kontakte Katharina Frydlund 
Hansen på enten 33762035 eller 
kfh@bl.dk.
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Allerede da helhedsplanen blev vedtaget, 
drømte vi om et levedygtigt iværksætter-
miljø i Gellerup. Nu er det der: mad, IT, 
håndværkerfag, helse, kommunikation, 
kreative fag – you name it.  
I bladet skriver vi om to af miljøerne: Op-
gangen, som er i gang, og Gazellefarmen, 
som åbner efter sommerferien. 
Vi fortsætter også vores serie om de ak-
tive i Gellerupparkens og Toveshøjs af-
delingsbestyrelser: hvorfor bruger de så 
mange timer på det – hvad drømmer de 
om? 
I juli kulminerer Gellerups bidrag til kul-
turhovedstaden. Eutopia International 
Festival pulserer fra 26. til og med 30. juli 
på Eutopia Stage og en stor festivalplads 
med mange oaser. Glæd dig!

I den mere kedelige ende skriver vi om 
bandeuroen, der er startet i det vestlige 
Aarhus og lokker nogle få unge ind i ban-
demiljøet. Vi har talt med lokalpolitiets 
leder, som blandt andet beder forældrene 
se meget nøje på, hvem deres unge om-
gås.
Toveshøj skulle have bygget et splinter-
nyt beboerhus, men har i stedet valgt at 
renovere den gode gamle Tousgårdslade. 
En teknisk rapport siger, at det sagtens 
kan gå, og Laden har så meget sjæl og hi-
storie, at beboerne helst vil blive i Laden. 
Kvindesvømningens exit får også en tur: 
nu er der ret tomt i Gellerupbadet i de ti-
mer, hvor kvinderne tidligere svømmede. 
Et gigantisk selvmål, siger en politiker om 
byrådsflertallets beslutning.

Gellerup.nu og her
DET FORTÆLLER VI OM I MAGASINET, SOM BEBOERNE I GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ 

FÅR SAMMEN MED SKRÆPPEBLADET

Af Birger Agergaard

Nekrolog over Kaj Kofod
5. september 1934 - 12. maj 2017

Tekst og foto Jens Skriver

Selv om Kaj Kofod først fik egen 
lejlighed i 1976, var han en af de 
første beboere i Holmstrup. Han var 
indbegrebet af en holmstrupper med 
initiativrigdom, lyst til at løse proble-
mer og til at hjælpe andre.
Kaj var bornholmer. I hans barndom 
under krigen var der mangel på 
næsten alt, og Kaj lærte, at meget 
kan genbruges. Han har f.eks. været 
med til at rette søm ud. Klunsning 
blev dagsordenen for hans tilværelse. 
Manglede man et eller andet, kunne 
man altid spørge Kaj.
Som ung tjente han på gårde, men 
skrothandel og klunsning blev hans 
levevej.
Genbrugspladsen i Holmstrup var 
ikke blevet det, den er, uden Kaj. I 
mange år var han der hele tiden og så 
minutiøst efter, at affald blev smidt i 

de rigtige containere, og om der var 
noget, som kunne bruges igen. Man 
kunne også se ham undersøge af-
faldscontainerne under carportdæk-
kene for at lede efter affald, der ikke 
hørte hjemme her.
De senere år måtte han indskrænke 
sin aktivitet på grund af sygdom. Fra 
sin stuelejlighed kunne han dyrke sin 
interesse for fugle. Antallet af arter, 
der kom forbi, blev talt. Forbipas-
serende hilste på, og mange aflagde 
ham besøg.
Kaj var ikke medlem af folkekirken 
og havde doneret sit legeme til viden-
skaben.

Kaj Kofod klunsede for hele Holmstrup.
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • 

Du har måske penge til gode, men dem får du ikke
Snart dumper opgørelser af boligstøtte for 2016 i e-Boks 

Tekst Elsebeth Frederiksen

Alle husstande, der sidste år fik 
udbetalt boligstøtte, skal efter Skats 
opgørelse for 2016 have gennemreg-
net boligstøtte for at tjekke, om der 
er udbetalt det korrekte beløb året 
igennem.

Som noget nyt i år får beboeren i hus-
standen at vide, hvis der er udbetalt 
for lidt, og man derfor har penge til 
gode. Tidligere fik husstanden kun 
besked, hvis de havde fået for meget 
udbetalt og derfor skulle betale 
penge tilbage.

Per Nygaard Nielsen, centerdirektør 
i Udbetaling Danmark, udtaler til Bo-
ligen, at han forventer, at medarbej-
derne bliver kimet ned. Udelukkende 
fordi brevene ser anderledes ud, end 
de plejer. Her oplyser han, at de gør 
alt for at besvare alle spørgsmål og 
opdaterer på borger.dk

250 kroner er grænsen
Der er kommet en ny minimum-
grænse på 250 kroner. Det betyder, at 
hvis du skylder eller har 250 kroner 
eller mindre til gode, så får du ikke 
regning eller penge tilbage. Det er 

noget, Folketinget har bestemt. Sidste 
år vedtog et flertal i Folketinget, bort-
set fra Enhedslisten, at der måtte ind-
føres bagatelgrænse på visse områder 
i Skat, blandt andet for at undgå høje 
udgifter ved at udbetale småbeløb på 
check.

Udbetaling Danmark regner ikke 
med store udbetalinger eller regnin-
ger, da boligstøtten efter nye regler 
bliver justeret hver måned, ud fra 
husstandens indkomst, så derfor 
burde de fleste tal være korrekte.

Mariannes sidste arbejdsdag
Beboersekretær Marianne Vengsgaard takker af

Tekst og foto Bo Sigismund

Med udgangen af maj var en epoke 
slut i Brabrand Boligforening. Ma-
rianne Vengsgaard, beboersekretær 
gennem 27 år, er fratrådt. Marianne 
har haft ”sine” afdelinger i fast sty-
ring, altid hjælpsom, venlig og ihær-
dig. Her var der ikke noget, der kom 
til at sejle. Tingene er blevet kaldt ved 
deres rette navn.

Tak for det Marianne og hav nu 
mange gode år med Jan, trompeten 
og baderiet.

Skræppebladet har haft Marianne Vengs-
gaard som kontakt til administrationen, 
så vi gav også en farvel-buket, der her 
overrækkes af Kirsten Hermansen på 
vegne af redaktionen.
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • 
Spektakulært signal om forandring

Den gode udvikling i Gellerup og Toveshøj fortsætter med mange store og vigtige projekter i god gænge

Tekst Ole Bech Jensen, projektchef

Den 23. juni er det 50 år siden, at man 
markerede startskuddet på byggeriet 
af det, der dengang hed Gellerup-
planen. Et halvt århundrede senere 
bliver datoen igen en mærkedag, 
hvor gennembruddet af blokken 
B4 på Gudrunsvej går i gang. Her 
kommer der en fem etager høj, 
gylden port, der bliver et stærkt og 
synligt signal om, at Gellerup åbner 
sig op mod resten af Aarhus. Den nye 
byport vil kunne ses på stor afstand 
andre steder i byen og kobler Gel-
lerups nye vejsystem på byens øvrige 
vejnet via Trille Lucassens Gade 

(opkaldt efter den afdøde direktør for 
Cirkus Tværs). Den nye indgang til 
Gellerup står klar til brug i 2018. 

Renovering i gang
Ud over gennembruddet af blokken 
til den gyldne port består projektet i 
en facaderenovering af hele blokken, 
en indvendig renovering af samtlige 
lejligheder og en bearbejdning af ga-
deplan, indgangspartier og opgange. 
Hermed er planen om at renovere 
samtlige blokke i Gellerup og Toves-

høj omsider i gang, hvilket længe har 
været et stort ønske hos beboerne. To 
andre blokke er også udpeget som 
pilotprojekter i renoveringsplanen. 
Det er blok B7 på Gudrunsvej, som er 
blokken tættest på City Vest, og blok 
A17 i Toveshøj, som er blokken tæt-
test på Bazar Vest. I løbet af somme-
ren bliver der udskrevet konkurrence 
om opgaven med at renovere de to 
blokke. Nogle beboere skal genhuses 
permanent, fordi deres lejligheder 
ændrer type til fx tilgængeligheds-
boliger, og boligforeningens genhus-
ningskonsulenter er i fuld gang med 

at holde møder med de pågældende 
beboere og har en god dialog om de 
fremtidige muligheder og ønsker. 

Sports- og Kulturcampus i proces
Byparkprojektet er i fuld gang og 
betyder, at der kører mange tunge 
køretøjer rundt i området, da der 
bl.a. skal flyttes store mængder jord. 
Den første del af Byparken, der står 
færdig, er Fossen oven for City Vest. 
Her vil opsamlet regnvand løbe ned 
ad et flot, nyt trappeanlæg i løbet af 

sommeren. Byparken er en del af 
det store projekt Sports- og Kultur-
campus, hvor der for øjeblikket også 
bliver arbejdet med et nyt hus for 
områdets beboere og foreninger, et 
nyt bibliotek og et nyt bevægelses-
hus. Der har været gennemført en 
arkitektkonkurrence med det formål 
at finde den optimale løsning for det 
samlede Sports- og Kulturcampus, 
hvor løsningsforslagene lige nu 
bliver vurderet. Samtidig foregår der 
en særskilt proces omkring at udvikle 
det såkaldte Verdensbad.

Laden forbliver
På Toveshøj bliver der også arbejdet 
på etableringen af et nyt beboerhus. 
Her har afdelingsbestyrelsen netop 
besluttet at arbejde videre med en 
plan om at bevare og udvide den 
eksisterende Tousgårdsladen, der 
bygningsmæssigt er i god stand. 

Den nye gyldne port til Gellerup set inde fra Byparken.
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Digitale afdelingsmøder

Keld Laursen, adm. direktør

Med repræsentantskabets vedtagelse af nye vedtægter 
for Brabrand Boligforening åbnes der nu op for 
at supplere afdelingsmødet med nogle digitale værk-
tøjer, der i al sin enkelthed handler om, at beboerne 
kan debattere digitalt inden afdelingsmødet og stemme 
digitalt efter mødet.
De digitale redskaber giver en mulighed for at involvere 
nye beboergrupper og øge deltagelsen, og de nye proce-
durer kan bane vej for nye måder at tænke beboerde-
mokrati på. 
Med en digital debat blandt beboerne i afdelingen inden 
mødet kan den enkelte beboer stille forslag og få re-
spons på forslaget inden selve afdelingsmødet, og forsøg 
med de digitale muligheder har vist, at man kan skærpe 
interessen for deltagelse blandt beboergrupper, der ikke 
tidligere har deltaget i det traditionelle beboerdemo-
krati.

Hvis en afdeling ønsker at indføre de digitale mulighe-
der, skal det først besluttes på et afdelingsmøde – som 
i sagens natur skal afvikles efter de hidtidige regler. 
Administrationen vil i efteråret invitere afdelingsbe-
styrelserne til informationsmøder om de nye digitale 
muligheder.

Brabrand Boligforenings vedtægter blev sidst opdateret i 
maj 2011, men på grund af de seneste ændringer af den 
såkaldte normalvedtægt fandt foreningsbestyrelsen det 
hensigtsmæssigt at fremlægge et forslag til nye vedtæg-
ter på repræsentantskabsmødet den 29. maj.
Den gældende normalvedtægt trådte i kraft i sommeren 
2016, og foreningsbestyrelsens drifts- og administrati-
onsudvalg har tilstræbt at udarbejde nye vedtægter, 
som er i overensstemmelse med normalvedtægten.
Det indebærer blandt andet, at boligforeningens nye 
vedtægt nu beskriver muligheden for at afholde digitale 
beboermøder (se særskilt artikel herom), og desuden 
er vedtægten nu opbygget efter samme skabelon som 
normalvedtægten.
Der blev på repræsentantskabsmødet truffet beslutning 
om en stribe ændringsforslag, som blandt andet inde-
bærer, at ikke-bolighavende fortsat er repræsenteret 
i repræsentantskabet, og det slås nu fast, at medar-

bejdere kan sidde i en afdelingsbestyrelse. Ét andet af 
ændringsforslagene betød, at en årelang tradition for, at 
ikke-bolighavende kunne have plads i foreningsbestyrel-
sen, nu er afskaffet i Brabrand Boligforening.
Tilsynsmyndigheden i Aarhus Kommune har efterføl-
gende taget den nye vedtægt til efterretning, og den 
nye vedtægt er tilgængelig på boligforeningens hjem-
meside på linket https://bbbo.dk/om-os/dokumenter-
fra-hovedforeningen/

Keld Laursen, adm. direktør

Ny måde at tænke beboerdemokrati

Nye vedtægter
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Få en sms som ekstra service

Af Niels Hosie, teknisk chef

Som beboer får du jævnligt et brev i postkassen eller 
et opslag i opgangen med en praktisk oplysning om et 
planlagt arbejde i afdelingen eller din bolig. Det kan for 
eksempel være, hvis der bliver lukket for vandet, eller 
servicelederen har brug for adgang til din bolig. Som 
en ekstra service sender vi ofte også en sms ud som en 
nem og hurtig påmindelse eller ved en pludseligt opstået 
uregelmæssighed. Vi bruger udelukkende sms-servicen 
til korte, praktiske informationer. 

Tilmeld eller afmeld på Min Side
De fleste af jer får automatisk en sms via vores system. 
Hvis du enten ikke er automatisk tilmeldt – eller ønsker 
at afmelde dig tjenesten – så kan du gøre det via Min 
Side på vores hjemmeside bbbo.dk.

Besked via SMS er en hurtig og nem måde at få kontakt med beboerne

Min Side:  
Din genvej til boligforeningen

Af Susanne Witting, administrationschef

Rigtig mange beboere har allerede været logget ind 
på ”Min Side” på den nye hjemmeside bbbo.dk. Men vi 
håber, at endnu flere vil komme til, for det er et rigtig 
godt sted at hente information om ens egen situation 
som lejer i boligforeningen. 

På Min Side kan du:
Se din husleje og dit forbrug, hvis du betaler a conto til 
Brabrand Boligforening.
Finde dine dokumenter som fx lejekontrakt, indflyt-
ningsrapport, indbetalt depositum m.m.

Se korrespondance mellem dig og boligforeningen og 
nemt kontakte os.
Indberette fejl og skader på din bolig og få kontakt med 
din serviceleder.
Udfylde og indsende ansøgninger og formularer digitalt.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du logger ind, så kontakt 
os via e-mail på udlejning@bbbo.dk. Husk at skrive dit 
navn, adresse og telefonnummer i mailen. 

På den nye hjemmeside har du som lejer fået din egen side.
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I forbindelse med lanceringen af boligforeningens nye 
hjemmeside har der været en konkurrence for beboerne. 
Den heldige vinder af hovedpræmien, en iPad mini, blev 
Saddam, som er studerende og bor i afd. 19, Bronzeal-
dervænget. Stort tillykke til Saddam. Der er også blevet 
uddelt to biografbilletter med popcorn og sodavand til 
to andre heldige vindere i konkurrencen. Hold øje på 
vores hjemmeside og facebookside, hvor vi løbende vil 
have små konkurrencer.

En glad vinder

Af Lotte Pape, kommunikationschef

Brabrand Boligforening er gået på facebook, hvor vi 
rigtig gerne vil fortælle om livet i vores 25 afdelinger for 
nuværende og mulige beboere. Det har vi brug for din 
hjælp til! 

Giv os din gode historie
Derfor nedsætter vi en redaktionsgruppe med beboer-
repræsentanter, der kan fortælle den gode historie ude 
fra afdelingerne, som vi andre også fortjener at kende 
til. Måske har du taget et fantastisk foto? Det kan også 
være, du har en god idé til en konkurrence. Eller forslag 
til en lille video, vi kan lave om et relevant emne, fx 
med et godt råd. Hvis du har lyst til at være med, så 
send en e-mail til kommunikationschef Lotte Pape på 
lopa@bbbo.dk. 

Følg siden
Vi håber også, at rigtig mange af jer vil følge siden og 
like, dele eller kommentere opslagene, så siden bliver 
et levende bevis på, at Brabrand Boligforening har enga-
gerede og aktive beboere.

Redaktionsgruppe til facebook

Af Lotte Pape, kommunikationschef

Hjælp os med at finde og fortælle de gode historier på facebook
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ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I EFTERÅRET 2017

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt de beslutninger, der er 
blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, DER KUN HAR BUDGET TIL GODKENDELSE 
PÅ DAGSORDENEN OM EFTERÅRET: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2018 til godkendelse
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 4, Gellerupparken tirsdag den 19. september kl. 19.00  i Foreningernes Hus
Afdeling 5, Toveshøj  tirsdag den 12. september kl. 19.00  i Tousgårdsladen
Afdeling 6, Holmstrup  torsdag den 14. september kl. 19.00  i afdelingens selskabslokale

FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, DER OGSÅ HAR VALG TIL 
AFDELINGSBESTYRELSEN M.M. OM EFTERÅRET:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2018 til godkendelse og årsregnskab for 2016 til forelæggelse
4. Eventuelle forslag  
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Repræsentant + suppleant til FAS 
  c. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre)
  d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 1, Hans Brogesparken mandag den 25. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling 2, Søvangen  mandag den 4. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling 3, Skovgårdsparken onsdag den 13. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling 7, Hasselhøj   (årsregnskab 2016 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
    tirsdag den 26. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 8, Drejergården mandag den 4. september kl. 16.00  i afdelingens selskabslokale
Afdeling 10, Rødlundparken mandag den 18. september kl. 19.00  på Lokalcenter Næshøj
Afdeling 11, Odinsgården onsdag den 20. september kl. 17.00  i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling 12, Thorsbjerg  torsdag den 31. august kl. 19.00   i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling 14, Borumtoften tirsdag den 26. september kl. 19.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling 15, Hasselengen  torsdag den 21. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 16, Voldbækhave onsdag den 13. september kl. 16.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling 17, Højriisparken torsdag den 14. september kl. 19.00  i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling 18, Lyngby  tirsdag den 26. september kl. 17.00  i afdelingens fællesrum
Afdeling 19, Bronzealdervænget tirsdag den 12. september kl. 19.00  i afdelingen
Afdeling 21, Hasselager  onsdag den 20. september kl. 19.00  i Cafeteriet, Hasselagerhallen, Koltvej 43
Afdeling 22, Sonnesgården  (årsregnskab 2016 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
    onsdag den 30. august kl. 19.00   i afdelingens fælleshus
Afdeling 23, Skovhøj  onsdag den 27. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 24, Skovhøj  onsdag den 6. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 25, Østergårdsparken torsdag den 7. september kl. 19.00  i Brabrand Boligforening, Rymarken 2
Afdeling 26, Kildeagervej torsdag den 28. september kl. 19.00  i fælleshuset, Skovhøj 100
Afdeling 30, Pilevangen  mandag den 11. september kl. 19.00  i Solbjergparkens selskabslokale, Pilevangen 102
Afdeling 31, Havnehusene tirsdag den 5. september kl. 19.00  på Godsbanen/Remisen, Skovgaardsgade 3
Ikke bolighavende medlemmer torsdag den 21. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til boligforeningens kontor 
senest 14 dage før det pågældende møde.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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15 - Hasselengen

Masser af udfordringer, mad og et royalt besøg
Afdeling 15 har fejret sit 25-års jubilæum

Tekst og fotos Ole Ryolf

I weekenden den 3.-4. juni markerede 
Afdeling 15, Hasselengen, sit 25-års 
jubilæum. 
Lørdag formiddag havde to af de 
lokale klubber – dartklubben Has-
selpilen og petanqueklubben Hassel-
grisen – inviteret børn og voksne til 
at prøve kræfter med pile og kugler. 
Mange børn lod sig udfordre, men 
også enkelte voksne. De garvede spil-
lere fra begge klubber gav gode råd 
og hjalp med at finde de bedste pile 
til dartspillet, for en dartpil er nemlig 
ikke bare en dartpil.

Nye talenter på vej?
Petanquespillet fangede børnene, og 
måske der er et talent eller to på vej. 
Selv de allermindste var med, godt 
hjulpet af klubbens elitespillere.
Der var isvafler, chokoladekage, små-
kager, cola, kaffe og te til alle, og der 
var præmier til de bedste amatørspil-
lere, både i dart og i petanque. 

Og så var der mad
Lørdag eftermiddag var der dækket 
op i fælleshuset til spisning, hvor 
cirka 60 beboere og gæster deltog. 
Lækre forretter med laks, tun, salat 
og dressing, derefter tre slags steg 
(helstegt kalkunbryst, glaseret skinke 

og rosastegt roastbeef) med tilbehør. 
Maden leveret fra Chicago Roast-
house i Viby – og der var absolut ikke 
noget at klage over.

Royalt besøg
Da alle – eller i hvert fald de fleste – 
var blevet mætte, blev den røde løber 
rullet ud og et fornemt besøg annon-
ceret. Det fornemme besøg viste sig 
ikke kun at være fornemt, men også 
royalt. ”Hendes Majestæt” i egen høje 
person havde afset tid til at komme 
forbi med gaver til de frivillige, som 
havde været med til at arrangere det 
hele. Efter en ganske kort royal tale 
trak ”Hendes Majestæt” sig tilbage; 
sådan en har jo en travl dag.

Ny hundegård
Søndag formiddag blev den nye 
hundegård officielt indviet. Hunde-
gården er primært for beboere – eller 
rettere disses hunde – i afdelingerne 
7 og 15. ”Majestæten” havde ikke 
tid den dag, men derfor var der 
alligevel gave og klapsalver til 
idemanden og ildsjælen Gumse. 
 
Der var kagemand, rundstykker, 
kaffe og te – og ikke mindst lotteri-
spil, som forhåbentlig har givet en 

pæn sjat i overskud til den nyetable-
rede ”Dyreklubben 7+15”.

Sidste nummer
Det sidste indslag var et bankospil i 
fælleshuset søndag eftermiddag.

Arsalan forsøger sig med dart. Dorthe giver gode råd, mens Louise ser på.

Afdelingsbestyrelsen havde fremstillet et 
hæfte med gamle kort, billeder fra fest og 
dagligdag, udklip fra beboerblade samt 
billeder fra opførelsen af afdelingen. Mette 
fandt sig selv i en noget yngre udgave på et 
af billederne

Selv de mindste fik lov at være med: her får lille Isabella hjælp af Mette.
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15 - Hasselengen

25 - Østergårdsparken

BEBOERHUSET SØVANGEN HOLDER SOMMERPAUSE
Der er derfor ingen søndagscafé eller fællesspisning før den 13. og den 23. august.
Onsdags-aktiviteter starter op igen den 23. august.

Med venlig hilsen fra Beboerhusudvalget

2 - Søvangen

”Hendes Majestæt” på den røde 
løber og med kurven fyldt med 
gaver.

En dartpil er ikke bare en dartpil. Dorthe hjælper med at 
vælge de rigtige.

Louise og Arsalan var bedste voksne 
i dart.
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LOKALCENTER BRABRAND I JUNI OG JULI
Sankthans, gudstjeneste og udflugt

Tekst Beboerhusudvalget 

Sankthans-middag på lokalcen-
tret
Fredag den 23. juni kl. 11.30:
Diverse kød steges over grill. Hertil 
serveres kartoffelsalat, salat og brød. 
Spis, hvad du kan, for 55 kr. Jordbær-
kage med kaffe/te 20 kr.

Gudstjeneste i Søcaféen
Onsdag den 28. juni kl. 14.30.
Kirkekaffe med brød 16 kr.

Filmklubben viser ”Funny Girl”
Tirsdag den 4. juli kl. 14.00 – 17.00.
Filmen, kaffe og brød koster 20 kr.
 
Gudstjeneste i Søcaféen
Onsdag den 26. juli kl. 14.30.
Kirkekaffe med brød 16 kr.
 
Udflugt
Tirsdag den 15. august 
kl. 9.00 – ca. 16.00.

Udflugten går til Jelling, hvor vi 
hører et foredrag og ser på museet, 
runestene og de nye udgravninger. 
Frokost med kaffe og sødt på Hop-
balle Kro.
Pris inkl. frokost og kaffe, men 
ekskl. øvrige drikkevarer: 200 kr. 
Billetter kan købes i Søcaféen fra 17. 
juli til 4. august.

FAS NORD
En superdejlig sommerudflugt for voksne og pensionister

Tekst af bestyrelsen i FAS Nord

Tag med ”de graa busser” på tur til 
Hopballe Mølle og Kongernes Jelling.
Den spændende tur er tirsdag den 22. 
august 2017.
Afgang fra Gellerup Kirke kl. 9, 
hjemkomst ca. kl. 17.00.
Vi samler folk op fra Gellerup Kirke 
kl. 9, og derefter følger vi den gamle 
hovedvej over Skanderborg, Horsens, 
Vejle til Hopballe Mølle i Grejsdalen.
Der bliver serveret kaffe og rundstyk-
ker undervejs.

Den gamle vandmølle har i mere end 
600 år tjent egnen – og måske fik de 
gamle kæmper hvæsset deres sværd 
og lanser der, inden de drog i felten. 
Her fik egnens bønder også malet 
deres korn, og i dag giver vandkraf-
ten vedvarende energi.

Hopballe Mølle er en slægtsgård og 
er gået i arv fra far til søn siden 1807.

Der er tradition for dyrehold, i dag 
drives der landbrug, skovdrift og 
kyllingeproduktion.
Mølleren og hans familie bor i den 
gamle hovedbygning, og i sidelæn-
gen bor medarbejderne, der arbejder 
på gården.

Kl. 12 får vi en to-retters menu i de 
hyggelige lokaler ved mølledam-
men, og Dorte fra Hopballe Mølle vil 
under middagen fortælle om stedet.
Du kan også besøge gårdbutikken.

Jelling museum
Efter et par hyggelige timer ved 
Hopballe Mølle kører vi den korte tur 
til Kongernes Jelling, hvor vi besøger 
museet.
Ca. kl. 15.30 kører vi hjemad og er 
hjemme ca. kl. 17.00.

Der sælges billetter 
onsdag den 2. august på:
- Gellerup Bibliotek fra kl. 10 – 14

- Pensionistklubben i Holmstrup 
fra kl. 14.30 – 15.30
- Selskabslokalerne i Hans Broges 
Parken fra kl. 15.45 – 16.30
- Selskabslokalerne i Drejergården 
fra kl. 16.45 – 17.15
- Cafeen i Voldbækhave 
fra kl. 17.30 – 18.15.

Prisen for sådan en dejlig tur er kr. 
250/gæstebilletter kr. 325, hvis der er 
plads i bussen.
Husk at fremvise sundhedskort ved 
køb af billetter. 
Der er max plads til 50 personer, så 
det er først til mølle.

Vi glæder os til at se jer på turen.
Hilsen bestyrelsen i FAS Nord/v
Dagny, mobilnummer 3056 2680
Jytte, mobilnummer 2366 2695
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AFDELINGSFORMÆND
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17
bestyrelsen.afd.1@gmail.com

Afdeling 2, Søvangen:
Erik Bløcher, erik.h.blocher@hotmail.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Vagn Eriksen, bestyrelsen@skovgaardsparken.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Youssef Abdul Kader
Mail: gnpy@hotmail.com

Afdeling 5, Toveshøj: 
Anett S. Christiansen, tlf. 25 33 17 30
nettanac@yahoo.dk

Afdeling 6, Holmstrup: 
Jernaldervej 215, 
edvin.juhl@stofanet.dk

Afdeling 7, Hasselhøj:
Kirsten Larsen (kontaktperson), tlf. 32 12 91 69 
Kila42@gmail.com

Afdeling 8, Drejergården:
Anne Marie (Rie) Ilsøe (kontaktperson)
Tlf. 24 97 39 85, mariesoe69@gmail.com

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen,  tlf. 24 84 59 29
roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf. 60 77 58 02, 
leneolm@yahoo.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Linda Adamsen, tlf. 51 35 67 26,
linda.adamsen@mail.dk

Afdeling 14, Borumtoften:
Else Lundgaard Madsen, tlf. 40 28 31 02
mail: else108@yahoo.com

Afdeling 15, Hasselengen:
Poul Erik Nielsen, tlf. 30 21 82 81
otagra@youmail.dk

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave:
Jesper Frøhlich, tlf. 20 87 06 16
j.frohlich@hostmail.dk

Afdeling 17, Højriisparken:
Gert Møller Sørensen (kontaktperson) 

Afdeling 18, Lyngby:
Susanne Jars, tlf. 22 14 19 78, susanne@jars.dk

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Anne Maria Jørgensen, tlf. 61 85 17 27
Anne94jorgensen@gmail.com

Afdeling 21, Hasselager:
Claus Eskebjerg, tlf. 40 26 64 53, eskebjerg@gmail.com

Afdeling 22, Sonnesgården:
Ib Frandsen, tlf. 27 59 74 81
ibfrandsen@stofanet.dk
Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66
pejsen1950@gmail.com

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63, 
jank1307@hotmail.com

Afdeling 25, Østergårdsparken:
Tom Nilson
Mail: Bouns22@hotmail.com

Afdeling 26, Kildeagervej:
Ole Storm (kontaktperson)

Afdeling 30, Pilevangen:
Per Tirstrup Nielsen, tlf. 22 43 23 62
ptirstrup@gmail.com

Afdeling 31, Havnehusene:
Charlotte Grace Overgaard, tlf. 72 20 80 54 
Charlotte.Overgaard@formpipe.com

FORENINGSBESTYRELSEN
Keld Albrechtsen (formand) 
Jernaldervej 247, lejl. 7, 8210 Aarhus V, tlf. 86 24 51 50 
keldalbrechtsen@stofanet.dk

Jesper Pedersen 
Udsigten 66, 8220 Brabrand, tlf. 86 26 08 90
jp@iecdk.dk 

Abdinasir Jama Mohamed 
Gudrunsvej 8 1. th, 8220 Brabrand tlf. 42 95 52 29, 
nasir.jama@gmail.com 

Helle Hansen 
Gudrunsvej 76, 7. tv, 8220 Brabrand tlf. 27 83 27 82, 
hhmh65@hotmail.com 

Peter Iversen 
Jernaldervej 245, 3., 8210 Aarhus V, tlf. 25 39 87 28 
peter-iversen@live.dk 

Johannes Faghtmann 
Sonnesgade 14, 4, 5, 8000 Aarhus C tlf. 64 71 16 11, 
faghtmann@gmail.com 

Erik Bløcher 
erik.h.blocher@hotmail.dk

BRABRAND BOLIGFORENING
Rymarken 2, 8210 Aarhus V
Tlf. 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14
Torsdag også til 18.00. Fredag 9.30-12.00

BEBOERRÅDGIVNINGEN
Gudrunsvej 16,1.th.
Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46

BEBOERRÅDGIVNING HOLMSTRUP
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, tlf. 86 24 82 89
Tirsdage 15-17

BEBOERRÅDGIVNING TOVESHØJ
Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen 
Tirsdag 10-12 og torsdag 15-17
Tlf. 20 18 54 24

GELLERUP RETSHJÆLP
Dortesvej 1, st. th., 8220 Brabrand, tlf 86 25 71 35

FRITIDSFORENINGEN
Formand: Lene Olm, Stenaldervej 203, st., Brabrand 
Telefon: 60775802

ANTENNESERVICE
Stofa 
Kundeservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag 08-19
Teknisk Support tlf. 88 30 30 20
Døgnåbent

YouSee TV
Kundeservice tlf. 70 70 40 40
Mandag – torsdag: 08.00 – 17.30
Fredag: 08.00 – 16.30

TOTALSERVICE
Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

LOKALPOLITIET ÅRHUS VEST
City Vest, Gudrunsvej 7 
Tlf. 86 25 14 48, ojyl@politi.dk 
Mandag-fredag 10-12

LÆGEVAGTEN Tlf. 70 11 31 31

TOUSGÅRDSLADEN  
Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand

BEBOERHUSET YGGDRASIL
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand, 
Helle Hansen, tlf. 27 83 27 82

STENHYTTEN
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08

UNDERHUSET
Tommy Hansen, Sigridsvej 27, 1.th., 8220 Brabrand, 
tlf. 87 30 16 00 el. 20 55 97 88

GELLERUP MUSEUM
Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand,
www.gellerupmuseum.dk

DET OPSØGENDE TEAM
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
Aarhus Kommune
Nørre Allé 31, 3. sal
8000 Aarhus C
Tlf. 87133686

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.dk

BRABRAND BOLIGFORENING
Rymarken 2,  8210 Aarhus V
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00

NYTTIGE TELEFONNUMRE I BRABRAND BOLIGFORENING



Fuldmåne event 
i Gellerup Kirke 26.-30. juli
Under Fuldmåne eventet bliver kirken det stille 
sted, hvor man kan trække sig tilbage, slappe af 
med et lunt tæppe, være i stilhed eller høre lyden 
af Gellerup Kirke, som en sound-collage kun af-
brudt af programsatte tilbud.

Dagsprogrammet:
15.00 Kirken åbner
15.30 International andagt m. bøn på dansk/ara-
bisk/andet
15.50 Præsten inviterer til samtale
15.50 Ordjagt for børn
16.30 Fyraftenssang
17.30 Hør om kirken 
19.00 Lyden af Gellerup Kirke (sound-collage)
 

Aftenprogram:
Onsdag kl. 21.00: Meditativ dans
Torsdag kl. 21.00: Taize aftenbøn
Fredag kl. 22.30: Theatre of Voices 
Lørdag kl. 23.00: Kiev kammerkor

---------------------------

International café
Hver onsdag kl. 13-16 i Gellerup Hostel Sleep-ins 
café, Gudrunvej 82. 
Kom ind og nyd en kop kaffe, te og kage. Og vær 
med til hygge, spil og samvær.

---------------------------

Stafet For Livet Brabrand
Vær med til at fejre livet

Stafetten symboliserer, at det er hårdt arbejde døgnet 
rundt at leve med kræft. 
Vi mindes dem, der tabte kampen, og støtter dem, der 
kæmper.
Til Stafet For Livet står vi sammen mod kræften. 
Og vi er på banen i 24 timer.
 
Vi håber, at du har lyst til at deltage og støtte 
Stafet For Livet Brabrand
 
Weekenden 9. - 10. september 2017 fra kl 11-11.
Ruten ligger rundt om Foreningernes Hus 

Find os her: 
stafetforlivet.dk/stafet/brabrand
eller på facebook @StafetforlivetBrabrand

GELLERUP BADET
Normale åbningstider:
Mandag  kl. 06.00 - 12.00*
Tirsdag    LUKKET
Onsdag kl. 06.00 - 12.00 + 15.00 -18.00
Torsdag kl. 15.00 - 18.00
Fredag kl. 06.00 - 12.00* + 15.00 -18.00 
  (billig svømning)
Lørdag  kl. 10.00 - 18.00 
Søndag    kl. 10.00 - 15.00 
*  Hver mandag og fredag kl. 10-12 er varmtvands-
bassinet lukket pga. babysvømning.  

Se priser på hjemmesiden.
Læs mere på gellerupbadet.dk

Gellerupbadet holder lukket i sommerferien og frem 
til den 13. august pga. renovering af bassinerne.


