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Afdelingsmøde
Afdeling 24 - Vapnagaard
Mødet afholdes den 15. September 2019
Klokken 09.00 i Laden, Gl. Vapnagaard

Husk Sygesikringskortet, 

ellers kan du ikke  

deltage i årsmødet

Der serveres kaffe og brød i Laden fra klokken 8.30
Dørene åbnes klokken 8.15

HUSK !
Dit områdemøde:
19. sept.Omr 76
22. sept. Omr 80
25. sept. Omr 77 og 78
26. sept. Omr 74
6. okt. Omr 71
22. okt. Omr 73 og 75
23. okt. Omr 72
27. okt. Omr 81
28. okt. Omr 79

Der vil på mødet blive uddelt to sæt stemmesedler til hver husstand  - i hver sin farve.
Dette sker, da der i år er mange forslag til årsmødet.
Det er vigtigt, at man benytter stemmesedler i den farve, der bliver annonceret før afstemningen 
- ellers er stemmen ugyldig.



 

Til Årsmødet søndag den 15. september er der sørget for børnepasning 

for børn fra 2 år. 

 

Hvis du vil have dit barn passet, så du kan gå til årsmødet den 15. september, kan du lægge en 

seddel i servicecenteret eller sms – stilet til:  

Sheila Holm - Tlf. 30996442 

Du skal skrive, hvad dit / dine barn / børn hedder, og hvor gamle de er. 

Du skal selv bringe og hente barnet / børnene. 

Børnene vil blive passet i Kulturhus Syd af store børn, der har børnepasseruddannelsen. 

 

Pasningen er fra kl. 08.30 og indtil årsmødet er slut. 

 

Det er vigtigt, at vi ved, hvor mange børn, der skal passe, da vi skal tilpasse antallet af 

børnepassere, og der vil være en bolle m. smør og saftevand til børnene. 

 

Venlig hilsen 

 

Den sociale helhedsplan 

Og  

Vapnagaards bestyrelse 





Boliggården - afd. 24 Vapnagaard
- Regnskab 2018 samt forslag til budget for 2020

Forslag til budget for 2020
Huslejen ændrer sig med 2,82%

Ny gennemsnitlig husleje pr. m² på kr. 872

Som det fremgår af vedtægternes §15, forelægger afdelingsbestyrelsen afdelingens driftbudget for 1. januar til 31. december 2020
til godkendelse

For overskuelighedens skyld er vedlagte regnskab og budget sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. 

Såfremt man ønsker at få en udskrift af hele regnskabet og/eller hele budgettet, henvender man sig blot i administrationen.

Boliggårdens årsberetning for 2018 kan læses på www.boliggaarden.dk.

Afdelingsbestyrelsen forelægger beretning om det forløbne år i afdelingen, og derudover gennemgås de arbejder og aktiviteter, 

der er planlagt fremover. 

Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig at møde op på afdelingsmødet.

Venlig hilsen

Boliggården

Huslejeudvikling for afdelingen:
Hvis du gerne selv vil beregne, hvad en huslejeændring på 2,82% kommer til at betyde for dig, så kan du bruge denne beregningsmetode:

Procenttallet skal først omskrives til et kommatal ved at dividere 2,82 med 100: 2,82/100 = 0,0282 eller bare rykke kommaet 2 pladser til venstre,

så får du også tallet 0,0282.

Herefter skal du gange 0,0282 med din nuværende månedlige husleje, for at beregne huslejestigningen pr. måned.

Her er et eksempel med en husleje på kr. 5.300,00, som skal ganges med 0,0282 hvilket er lig med kr. 149,36 - dette afrundes til 149,00

og lægges sammen med din nuværende husleje, så din nye husleje bliver kr. 5.300 + kr. 149,00 = kr. 5.449,00

Afdelingen generelt:
Lejlighedsfordeling Areal i alt kvm Antal lejemål

Familieboliger 135.120                 1.702                   

I alt 135.120                 1.702                   



Forslag til huslejebudget for 2020
Regnskab Budget Regnskab Budget Budget Ændring

Beskrivelse 2018 2018 Afvigelse 2019 2020
UDGIFTER

105 - Renter og afdrag på kreditforeningslån 32.973.127 33.480.000 506.873 33.480.000 21.417.000 -12.063.000

106 - Ejendomsskat 4.630.713 4.885.000 254.287 4.885.000 4.885.000 0

107 - Vandafgift 492.497 553.000 60.503 609.000 460.000 -149.000

109 - Renovation 3.945.735 3.759.000 -186.735 4.141.000 4.347.000 206.000

110 - Forsikring 2.426.861 2.536.000 109.139 2.432.000 2.633.000 201.000

111 - Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber 4.777.882 5.040.000 262.118 4.265.000 4.857.000 592.000

112 - Administrationsbidrag 7.662.982 7.681.000 18.018 7.950.000 8.095.000 145.000

Offentlige og andre faste udgifter i alt 23.936.670 24.454.000 517.331 24.282.000 25.277.000 995.000

114 - Renholdelse 12.351.270 12.154.000 -197.270 12.954.000 13.219.000 265.000

115 - Almindelig vedligeholdelse 8.019.411 6.940.000 -1.079.411 6.803.000 6.500.000 -303.000

116 - Planlagt vedligeholdelse 17.457.145 18.340.240 883.095 19.778.745 18.020.000 -1.758.745

 - - dækkes af henlæggelser -17.457.145 -18.340.240 -883.095 -19.778.745 -18.020.000 1.758.745

117 - Istandsættelse ved fraflytning 931.835 0 -931.835 0 0 0

 - - dækkes af henlæggelser -931.835 0 931.835 0 0 0

118 - Drift af fællesfaciliteter 2.326.545 2.356.000 29.455 2.543.000 2.438.000 -105.000

119 - Diverse udgifter 1.438.612 1.486.000 47.388 2.153.000 1.475.000 -678.000

Variable udgifter i alt 24.135.838 22.936.000 -1.199.838 24.453.000 23.632.000 -821.000

120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse 16.851.000 16.851.000 0 16.851.000 17.500.000 649.000

121 - Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 600.000 600.000 0 800.000 800.000 0

123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning 578.000 578.000 0 575.000 565.000 -10.000

124 - Andre henlæggelser 15.944.985 7.140.000 -8.804.985 17.189.000 18.433.000 1.244.000

Henlæggelser i alt 33.973.985 25.169.000 -8.804.985 35.415.000 37.298.000 1.883.000

125 - Renter og afdrag på forbedringslån 12.001.668 12.100.000 98.332 11.417.000 11.218.000 -199.000

126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1.525.452 1.524.000 -1.452 1.213.000 755.000 -458.000

127 - Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 19.242.416 19.107.000 -135.416 19.342.000 32.143.000 12.801.000

130 - Tab ved fraflytninger 1.263.371 0 -1.263.371 0 0 0

130 - 1. Dækket af dispositionsfonden -692.528 0 692.528 0 0 0

130 - 2. Dækket af tidligere henlæggelser -570.842 0 570.842 0 0 0

 - Andre ekstraordinære udgifter 1.124.077 497.000 -627.077 509.000 497.000 -12.000

Ekstraordinære udgifter i alt 33.893.613 33.228.000 -665.613 32.481.000 44.613.000 12.132.000

Samlede udgifter 148.913.233 139.267.000 -9.646.233 150.111.000 152.237.000 2.126.000

Total 148.913.233 139.267.000 -9.646.233 150.111.000 152.237.000 2.126.000

INDTÆGTER

201 - Huslejeindtægter 117.627.900 117.542.000 -85.900 119.577.000 119.577.000 0

202 - Renteindtægter 637.998 0 -637.998 19.000 19.000 0

203 - Indtægter fra fællesfaciliteter 1.288.379 1.287.000 -1.379 1.287.000 1.287.000 0

203 - Overført fra opsamlet resultat 882.000 882.000 0 1.500.000 127.000 -1.373.000

208 - Ekstraordinære indtægter 28.315.966 19.556.000 -8.759.966 27.728.000 27.922.000 194.000

Samlede indtægter 148.752.243 139.267.000 -9.485.243 150.111.000 148.932.000 -1.179.000

 - Årets underskud overført 160.990 0 -160.990 0 0 0

Total 148.913.233 139.267.000 -9.646.233 150.111.000 148.932.000 -1.179.000

Lejeforhøjelse 3.305.000
Indflydelse

Ringe indflydelse

Ingen indflydelse
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Forslag til huslejebudget for 2020
De væsentligste ændringer i forhold til seneste budget

Beskrivelse Ændring Kommentar

1. Ydelser/Afskrivninger på forbedringsarbejder og ombygning 12.144.000

2. Nettokapitaludgifter -12.063.000

3. Henlæggelser 1.883.000

4. Andre ordinære indtægter -1.373.000

5. Offentlige og andre faste udgifter 995.000

Lejemålstype Nuværende Stigning Ny

Familieboliger 845,02 2,83% 868,90

Forventet huslejeudvikling - kommende år

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Husleje pr. kvm. 848 872 869 872 874 876

Planlagt og periodisk vedligeholdelse Budget

2020

Flyttelejligheder, driftsopg. i forbindelse med fraflytning 4.800.000        

Køl/frys, komfurer og emfang, planlagt udskiftning 2.900.000        

Belægninger og parkeringsarealer 1.000.000        

Gl. Vapnagaard og ServiceCenter 850.000           

Hegn, udskiftning og vedligeholdelse 800.000           

Kloak, brønde og jordledninger 800.000           

CTS-anlæg og ventilation, energioptimering og vedligehold 800.000           

Vaskerier, udskiftning af maskiner og vedligehold af rum 750.000           

Containergårde og garager 700.000           

Køkken, optimering og nødvendig udskiftning af køkkendele 650.000           

Områdernes udearealer, samlet budget 400.000           

Gartnergården, nyanskaffelser og leje af materiel 400.000           

Varmecentraler, energioptimering og vedligehold 350.000           

Gl. Vapnagaard og Servicecenter, belægninger 300.000           

Dørtelefonsystemet, Scantron 300.000           

Gulve 3. sal, udskiftning 300.000           

Søen - Træer, hæk og buske 250.000           

Kældervægge og terrændæk 250.000           

Markiser, vedligehold, udskiftning, op- og nedtagning 200.000           

Molokker, service og vedligehold 200.000           

Gartnergården, vedl. og service på redskaber og maskiner 200.000           

Grønt udvalg, rådighedsbeløb til beplantning 150.000           

Graffiti-bekæmpelse, serviceaftale 120.000           

Gartnergården, indkøb af jord, grus, gødning m.v. 115.000           

Dugruder, udskiftning 100.000           

Fælleslokaler i kældre, vedligehold og istandsættelse 100.000           

Vinduer og døre, service 75.000             

Legepladser i fællesområder, inspektion og vedligeholdelse 75.000             

Blåt team, vedl. og service på redskaber og maskiner 50.000             

Elevatorer, service 35.000             

Total 18.020.000      

Det forventes, at udgiften til ydelse på forbedringsarbejder stiger med kr. 12.801.000, 

som omposteres fra oprindelige lån.

Udgifter til oprindelige lån falder med kr. 12.063.000, da der er 23 stk lån skal omposteres 

til konto127 som forbedringslån.

Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse stiger med kr. 649.000, og driftlån JC.13.019 

nedtrapning 9kr*138236=1244124

at der er et fald på kr. 1.373.000 i indtægter fra overført fra opsamlet resultat.

Det forventes, at udgiften til renovation stiger med  kr. 206.000 og det forventes, at 

udgiften til forsikring vil stige med kr. 201.000, og udgifter til el og varme til fællesarealer 

stiger med kr. 577.000.

830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880

2019 2020 2021 2022 2023 2024

HUSLEJE PR. KVM.
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Forslag til huslejebudget for 2020

Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Regnskab Budget Budget
2018 2019 2020

Beboermøde 5.429                  25.000               10.000                  

Kontorartikler 42.331               20.000               35.000                  

Arrangement beboere 93.927               87.000               85.000                  

Kursusafgifter 30.400               55.000               55.000                  

Fortæring afdelingsmøder 47.142               85.000               50.000                  

Middag afdelingsbestyrelse 39.096               35.000               35.000                  

Repræsentation 11.651               20.000               15.000                  

Andet 26.044               16.000               20.000                  

Aktivitetsudvalget 60.862               75.000               100.000               

Brød og kaffe 9.317                  2.000                  8.000                    

KM-Penge 195                     -                      -                        

Øl og vand 18.047               10.000               15.000                  

ITanskaffelser 49.199               30.000               30.000                  

Jubilæum -                      600.000             -                        

Julegaver afdelingsbestyrelse 6.402                  -                      -                        

Arrownet -                      -                      10.000                  

Telefon/bredbånd Bestyrelseslokale 29.360               30.000               30.000                  

Vap TV 100.000             100.000             100.000               

Total 569.402             1.190.000          598.000               

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Budget

RD 10961597133(127) Rør projekt - udløber: 30-06-2041 1.056.091

RD lån 10961597132 konv. til 146 Helhedsrenovering - udløber: 00-01-1900 1.671.863

RD lån 10961597142 Helhedsrenovaering - udløber: 30-09-2045 3.583.784

RD 10961597136(099) Modernisering trinettelejl. 2.etape - udløber: 30-06-2030 77.170

RD 10961597135(114) Modernisering trinettelejl. 2.etape - udløber: 31-12-2032 82.560

RD 10961597134(126) Ombgning brugsvandsinstallationer - udløber: 31-03-2025 346.407

RD lån 10961597129 konv. til 147 Helhedsrenovering - udløber: 31-03-2044 3.484.948

RD 10961597089 Kobber i vandet - udløber: 31-12-2038 186.444

RD 10961597090 Vandbesparende foranstaltninger - udløber: 31-12-2038 728.499

Total 11.217.766      
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Huslejebudget forslag

Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Budget

RD 10961597135(114) Modernisering trinettelejl. 2.etape - udløber: 31-12-2032 0

RD 10961597112 Miljøforanstaltninger - udløber: 31-12-2031 216.722

RD10961597166(154)(151)(149(119)Ombyg4vær+trinette1etape - udløber: 31-03-2036 234.647

RD109615971165(152)(150)(148)(122)Miljøforanstaltninger  - udløber: 31-03-2030 573.315

RD lån 10961597164(153)(131) Helhedsrenovering - udløber: 31-12-2045 3.022.042

RD10961597128/144 Seniorboliger - udløber: 30-09-2045 1.449.346

RD lån 10961597167(143) Helhedsrenovering - udløber: 30-06-2019 6.044.383

RD lån 10961597130 Helhedsrenovering - udløber: 30-03-2044 6.355.417

RD 10961597123 Rør projekt - udløber: 30-03-2041 1.253.708

1990-Miljø RD 10961597035 - udløber: 30-06-2035 30.380

1990-miljø RD 10961597036 - udløber: 30-06-2035 60.831

1990-byggeskade BRF 0004477422 - udløber: 30-06-2037 441.356

1990-byggeskade BRF 0004477435 - udløber: 30-06-2037 62.104

1990-byggeskade BRF 0007305850 - udløber: 30-06-2037 178.618

1990-byggeskade BRF 0004430058 - udløber: 30-06-2037 247.800

1990-byggeskade BRF 0004477396 - udløber: 30-06-2037 1.301.907

1990-byggeskade BRF 0004477406 - udløber: 30-06-2037 130.190

1990-byggeskade BRF 0004400224 - udløber: 30-06-2037 129.742

1990-byggeskade BRF 0004400266 - udløber: 30-06-2037 61.873

1990-byggeskade BRF 0004430032 - udløber: 30-06-2037 519.584

1990-byggeskade RD 10961597095 - udløber: 31-12-2038 700

1990-byggeskade BRF 0004382339 - udløber: 30-06-2037 259.291

1990-byggeskade BRF 0004382355 - udløber: 30-06-2037 123.658

RD 10961597094 Ombyg. 4-vær og trinette-1 etape - udløber: 31-12-2038 72.396

1990-serviccenter RD 10961597084 - udløber: 31-12-2038 119.245

RD 10961597093 Ombyg. 4-vær og trinette-1 etape - udløber: 31-12-2038 217.188

1990-byggeskade RD 10961597081 - udløber: 30-06-2038 147.228

1990-byggeskade RD 10961597061 - udløber: 31-12-2036 1.682.709

1990-byggeskade RD 10961597065 - udløber: 31-12-2037 3.974.049

1990-miljø RD 10961597060 - udløber: 31-12-2036 434.674

1990-miljø RD 10961597051 - udløber: 30-06-2036 154.865

1990-byggeskade RD 10961597054 - udløber: 30-06-2036 2.236.664

1990-miljø RD 10961597045 - udløber: 30-06-2035 274.362

1990-miljø RD 10961597042 - udløber: 30-06-2035 91.323

Total 32.102.315      

Regnskab 2018 specifikation

Forretningsførerens påtegning

Landsbyggefonden har i august 2011 givet tilsagn om huslejestøtte samt driftsstøttelån til afdelingen i forbindelse med den igangværende 

renovering. Pr. 31. december 2018 udgør den samlede henlæggelse hertil kr. 114.117.745.

De væsentligste forskelle mellem regnskab 2018 og budget 2018

Beskrivelse Ændring Kommentar

1. Henlæggelser -8.804.985

2. Ekstraordinære indtægter -8.759.966

3. Variable udgifter -1.199.838

4. Renter -637.998

5. Offentlige og andre faste udgifter 517.330

Regnskab

Nøgletal 2018
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser, konto 401 22.900.494  

Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, Konto 402 1.272.350     

Henlagt til tab ved fraflytning, Konto 405 9.068             

Opsamlet resultat, konto 407 1.627.828     

Tilskud fra dispositionsfonden
Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 60.107 til dækning af udgifter til tomgang

Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 692.528 til dækning af tab ved fraflytning, der overstiger kr. 321 pr. lejemål

Antal fraflytninger
Der har i perioden 1. januar til 31. december 2018 været 140 fraflytninger.

Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 udgør et underskud på kr. 160.990, intet at overføre til fremtidige budgetter

Støtte til RD lån vedr. renovering er højere end forventet.

Der har været højere udgifter til renholdelse, almindelig vedligeholdelse og 

servicecentrets drift end budgetteret.

Rentetilskrivningen har været højere end forventet.

Der har været lavere udgifter til ejendomsskat, vandafgift, forsikringer og afdelingernes 

energiforbrug men denne besparelse skal delvist modregnes af en højere udgift til 

renovation.

Henlæggelser til reguleringskonto for opsamlet ydelsessikring er højere end budgetteret.
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Vapnagaards Fællesbestyrelse  Vapnagaard ServiceCenter 
Formand Anje Holmstad  Hovmarken 7 
anje@vapnet.dk | 6131 4095   3000 Helsingør 

Budget 2020 
Økonomi for 11 lokalområder. 

 
 

 Pr. Boligblok I alt 

Grønne områder 
Bestyrelseslokaler 
Beboerlokaler 

Kr. 7.000 
Kr.    500 
Kr.    500 

Kr. 8.000 

 
Områder med 4 blokke og 2 
lokaler 

  
Kr. 32.000 

 
Områder med 5 blokke og 2 
lokaler 

  
Kr. 40.000 

 
Områder med 6 blokke og 2 
lokaler 

  
Kr. 48.000 

 
Områder med 6 blokke og 3 
lokaler 

  
Kr. 51.000 

 
I alt til Områderne 

  
Kr. 456.500 

 
Udgifter til kontorhold, edb, 
møder, mindre sociale 
arrangementer i områderne 

 
Kr. 16.000 pr. område 

 
Kr. 176.000 

 
 
Seniorcenteret varetages af afdeling 024 - Vapnagaard, og skal derfor kommunikere direkte med  
Drift & Byg, Vapnagaard 
 
Områdernes midler – som anført ovenfor – anvendes i overensstemmelse med beboernes ønsker og 
behov. De skal dække: 
Udeområderne 
Almindeligt vedligehold af beboerlokaler og bestyrelseslokaler. 
 
Penge kan overføres fra et år til et andet, såfremt man har et projekt. Der skal til Forretningsudvalget 
fremsendes en projektbeskrivelse og et budgetoverslag senest den 1. november i året forinden projektet 
ønskes gennemført. 
 
I modsat fald tilfalder mindreforbrug afdeling 24. 
 
Såfremt der er behov for større vedligehold af beboerlokaler og mødelokaler – som f.eks. ny 
gulvbelægning – lydisolering af loft, skal der fremsendes skriftlig ansøgning til Inspektør Jan D. Pihl, som 
foretager en vurdering af ansøgningen. 
 

 

mailto:anje@vapnet.dk
mailto:anje@vapnet.dk


1. Fællesbestyrelsen foreslår diverse ændringer til ordensreglerne, som skitseret i de udleverede regler. 
Den gule tekst er det vi ønsker fjernet. Den grønne tekst er det vil ønsker ændret til. 
De steder i ordensreglerne, der ønskes ændret – gennemgås pkt. for pkt.

2. Forbuddet mod at fodre ænderne på søen ved blok 41 ophæves. 
Forbuddet er indført med henvisning til, at man ved at fodre ænderne samtidig fodrer rotter og at  ænderne ikke 
er sultne. Ingen af disse to punkter svarer efter min mening til de faktiske forhold.

Jan Nielsen, Horsedammen 18
3. Ordensreglernes pkt. 1. MUSIK Overskriften ændres til STØJ, og dele af teksten teksten ændres til: Brug af musik-

anlæg, fjernsyn, musikinstrumenter, legeredskaber og leg med videre må ikke være til væsentlig gene for de om-
kring boende. “Larmende” aktivitet indstilles kl. 22.00

Merete Dreyøe og Ole Dreyøe Olsen, Horsedammen 11 

4. Ordensregler pkt. 10 de sidste to linier FJERNES: Trampoliner må ikke opstilles i haver eller på fællesarealer på Vap-
nagaard. Legepladselementer er undtaget. (Dvs. Vedtægten omkring trampoliner i haverne fjernes)

Merete Dreyøe og Ole Dreyøe Olsen, Horsedammen 11 

5. Ordensreglerne pkt 14. Her indføres følgende tekst:....med ærinde i bebyggelsen. I særlige tilfælde kan dårligt gå-
ende hentes med køretøj under 3.500 kg ved blokken, bombrik kan hentes hos områdeformanden. Føreren af et....

Merete Dreyøe og Ole Dreyøe Olsen, Horsedammen 11 

6. Ordensreglerne pkt 15 regler for husdyrhold. Teksten ændres til: .... øvrige beboere. Beboerne må kun besidde 
eller passe to (katte/hunde) pr. lejemål. Den, der besidder eller passer hund eller kat, skal meddele .......

Merete Dreyøe og Ole Dreyøe Olsen, Horsedammen 11 

7. Vedtægterne for Vapnagaard pkt. 4  Adgang og stemmeret m.v. Følgende linje: Hver husstand har to stemmer uan-
set husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ændres til: Hver husstand har to stemmer uanset 
husstandens størrelse. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Merete Dreyøe og Ole Dreyøe Olsen, Horsedammen 11 

8. Fællesbestyrelsen foreslår. 
Forslag til ændring af vedtægternes § 4 – Adgang og stemmeret. 
Sætningen: Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være indleveret til fællesbestyrelsen senest to uger før 
mødet 
Ændres til: Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være indleveret til fællesbestyrelsen senest 15 hverdage 
før mødet.

9. Forslag til årsmødet  
Fællesbestyrelsen foreslår, at der ansættes yderligere en fuldtidsmedarbejder – fast i det grønne team – under 
betingelse af, at der altid går 2 mand fast i blokbede og ved søen. (minus ferier) 

10. Fællesbestyrelsen foreslår, at beboerne vedtager: Vejledende retningslinier for fældning af plantning af træer.  
Se bilag til punktet.  
 

11. Der stilles forslag om, at man fælder ”syge” træer på p-pladserne, da disse sviner bilerne til og dermed ødelægger 
lakken, og får støv og sand til at sidde fast på forruden som så bliver ridset når man bruger viskerne

Forslaget er stillet af 
René Jørgensen, Hesteskoen 6 

12. Linde Træer (Tilia cordata) på P-pladser FJERNES da de er til stor gene på P-pladser, idet bladlusene spreder deres 
klistrede ekskrementer ned over vores biler. Træerne er i øvrigt så høje at de blokerer for belysningen. Hvilket 
betyder større mulighed for enhver form for nem adgang til kriminalitet mod vores biler. Eks. På Rytterbakkens 
P-plads.

Merete Dreyøe og Ole Dreyøe Olsen, Horsedammen 11 

13. Beplantning på P-pladser beskæres til en højde så man kan se om der kommer biler eller mennesker. Samt at be-
lysningen ikke hindres, hvilket forhåbentligt betyder mindre kriminalitet mod vires biler. 

Merete Dreyøe og Ole Dreyøe Olsen, Horsedammen 11 

14. Renovering af Rytterbakkens P-plads 
Hvert andet træ på Rytterbakkens parkeringsplads skal fældes, og de resterende beskæres, så , der bliver mindre 
”svineri” på bilerne og mere lys på pladsen. 
Ligeledes skal de lamper, der stod ved pladsen før renoveringen genopstilles. 
Endeligt skal der etableres chikaner for at forhindre knallerter i at køre for stærkt på den brede tværgående sti.

Lotte Mikkelsen, Rytterbakken 7

Forslag til Årsmødet på Vapnagaard 2019



15. Træer mellem blokkene der rager op over 1. Sal fjernes. Så der kan komme lys i lejlighederne.  

Merete Dreyøe og Ole Dreyøe Olsen, Horsedammen 11 

16. Boligselskabet fremkommer med en vedligeholdesesplan for det grønne område. Både tæt på blokkene og area-
lerne mellem blokkene. 

Merete Dreyøe og Ole Dreyøe Olsen, Horsedammen 11 

17. Plan for færdiggørelsen af området ifb. med renovering af “søen”.

Merete Dreyøe og Ole Dreyøe Olsen, Horsedammen 11 

18. Forslag: De i forvejen aftalte og etablerede handicap-pladser bibeholdes (dette koster ikke noget for Boligselska-
bet).  
Der etableres fremadrettet fælles handicap-parkering-pladser i de enkelte områder efter aftale med område-be-
styrel sen, Dansk Handicap-organisation, samt de beboere som har handicap-parkeringskort. 
Selv om vi næsten lige har stemt om at nedlægge de personlige p-pladser i 2016, beder jeg dog på mange handi-
cappede  beboere på Vapnagaard vegne, fællesmødet om at give de beboere, der har en gyldig p-tilladelse, 
den ret tilbage.

Vivi Frisch, Hesteskoen 6 st. th.
19. Jeg vil gerne lave et forslag som hedder at campingvogne, campleter og trailere ikke må holde på vores p områder 

Kim Christiansen, Folehaven 14 1 th.

20. Forslag til årsmødet 15.9.19

Jeg foreslår at der tages fat på at forberede etablering af røgfrie lejligheder. 
Da det er et projekt der formodentlig vil tage lang tid er det godt at få startet planlægningen jo før jo bedre. 
Det er til stor gene at have lejlighed over en storrygende underbo. 
Det medfører røggener i lejligheden ved ”opsivning” af røglugt gennem etageadskillelse eller hvad ved jeg.  
Udluftningsproblemer, når underboen har åbne vinduer siver røgen ind i lejligheden ovenover hvis dens vinduer er 
åbne, hvilket kan gøre det problematisk at lufte ud. 
Derfor mener jeg det vil være hensigtsmæssigt at begynde at overveje/planlægge ved f.eks. at starte med at 
kortlægge hvilke lejligheder der beboes af rygere henholdsvis ikke rygere og så starte der.

Helle Boesen, Hestens Bakke 21

21. Jeg stiller forslag om at telefon tiden i servicecenteret bliver som den var før, og ikke som nu.

Palle Nordahl Larsen, Horsedammen 14 1tv

22. Der bør undersøges og få tilbud på, hvad det koster at få fiber forbindelse til alle lejligheder på Vapnagaard, så der 
kan stemmes om dette på næste møde i år 2020.  
Grunden til dette forslag er, at det nuværende og fremtidernes mobilnet ikke vil gøre det lettere at se tv, pga. støj 
(tv-billede fryser eller der kommer firkanter i tv-billedet), dette vil et fibernet fjerne.  
en bonus er at dem der ønsker det også kan få et hurtigere internet.  
Hvis dette er undersøgt, må dette kunne ligges frem på møde, samt hvornår dette er undersøgt.  

Kim Falk, Hestens bakke 11.

23. Etablering af bedre og hurtigere internet, (tilslutning til fibernettet) og forbedring af wifi, så det trådløse netværk 
kan nå rundt i hele lejligheden. 

Merete Dreyøe og Ole Dreyøe Olsen, Horsedammen 11 

24. Flere lege-redskaber ud for blokkene.

Merete Dreyøe og Ole Dreyøe Olsen, Horsedammen 11 

25. Alle nøglebrikker skal kunne omstilles til vaskeriet gratis. 
Begrundelse: Vi fik alle tre brikker, da vi fik nyt nøglesystem, samt nogle har betalt for flere, da de er mere end 3 
personer, som skal kunne komme ind og som skal have mulighed for at vasker når det passer dem, man kan jo ikke 
have en brik liggende i lejligheden, da det jo også koster ekstra. vi måtte kun få 2 omstillet. HVORFOR ? 

Det kan da ikke være rigtigt at vi så igen skal betale for nye brikker for at kunne vaske.Det tar et minut at omstille 
brikkerne.Det er ikke beboerne der har valgt dette nye vaskesystem.

Lis Bach Larsen, Hestensbakke 29 sttv



Ordensregler for bebyggelsen Vapnagaard - Boliggården 

Et boligområde med mange beboere er et lille lokalsamfund, hvor man er afhængig af 

hinanden og fælles om mange ting. Det er derfor naturligt at udforme et ordensreglement for 

at skabe og bibeholde et godt klima beboerne imellem. Ordensreglementet skal beskytte 
beboerne og bebyggelsen – og skabe tryghed og trivsel for alle. Ordensreglementet skal 

endvidere sikre, at der skabes god ro og orden i bebyggelsen, og at bebyggelsen og 

friarealerne holdes i pæn stand. Overtrædelse af ordensreglementet kan i yderste konsekvens 

føre til, at beboeren opsiges fra lejemålet. Ved grove eller gentagne overtrædelser af 
ordensreglementet, kan der ske ophævelse af lejemålet. Vapnagaard skal hvile økonomisk i sig 

selv. Bebyggelsen har kun de indtægter, som beboerne betaler gennem huslejen. Det er derfor 

i alles interesse at værne om bygninger og udeområder, så huslejen bruges til gavn for 

beboerne og ikke til istandsættelse af defekter forårsaget af hærværk med videre. Ved 
beskadigelse af bygninger eller friarealer, vil der blive fremsat erstatningskrav mod 

skadevolderen. I en bebyggelse med mange mennesker og holdninger kan man ikke være 

enige om alt. Udvis forståelse og tolerance. Tal med hinanden og prøv selv at løse de små 

problemer, der opstår. Lykkes det ikke, kan der hentes råd og vejledning hos 

ejendomsfunktionærerne, områdebestyrelsen eller hos socialrådgiveren og beboerrådgiveren  i 
Servicecentret. områdebestyrelsen eller administrationen i Servicecenteret. 

1. MUSIK
Brug af musikanlæg, fjernsyn og musikinstrumenter med videre, må ikke være til væsentlig 

gene for de omkring boende. I aftentimerne skal der vises særligt hensyn over for de øvrige 
beboere og skrues ned for musikanlæg og andre støjkilder, så beboernes aften og nattefred 

ikke forstyrres. I forbindelse med særligt festlige begivenheder, så som barnedåb, 

konfirmation, 18 års fødselsdage, bryllupper, jubilæer og runde fødselsdage, kan beboerne 

fravige de almindelige ordensregler og spille musik, synge og danse m.v. frem til kl. 00.00. 
22.00. Forud for sådanne begivenheder, bør arrangøren orientere de øvrige beboere i 

opgangen blokken om den forestående festlighed.  

2. MASKINER
Slagboremaskiner, græsslåmaskiner og andre støjende maskiner må kun benyttes på 

hverdage (mandag – lørdag) mellem kl. 08.00 – 19.00.  

3. BAD & TOILET
Bleer, vat, avispapir, kattegrus og lignende må ikke kastes i toiletkummen. Det eneste 

materiale, der må kastes i toilettet / WC’et er toiletpapir. Alle andre materialer skal i 

skraldespanden. Tilstopning eller utætheder i armaturer, afløb og faldstammer skal straks 

anmeldes til ejendomsfunktionæren på ”Meld fejl” på hjemmesiden: www.Vapnet.dk eller 
Servicecentret. Du kan også sende en mail til: Vapnagaard@boliggaarden.dk  

4. TÆPPEBANKNING M.V. VINDUER OG ALTANDØRE
Bankning eller rystning af tæpper, dyner, duge og tørring af tøj må ikke ske fra vinduer eller 

fra altanen altandøre. Der må ikke hænges tøj og tæpper ud af vinduer og altandøre. Tørring 
af tøj kan ske på altanen, hvis tøjet placeres på et tørrestativ af en højde, så tøjet ikke er 

synligt over brystningshøjde. Husk udluftning. Der må ikke smides vand, brød, mad, fuglekorn, 

cigaretskodder cigaretter og cigaretskodder eller nogen former for affald i øvrigt ud fra vinduer 

eller altaner altandøre.  

Grøn tekst = Tilføjes til ordensreglerne
Gul tekst = Fjernes fra ordensreglerne
Der stemmes for hvert enkelt afsnit/kapitel i ordensreglerne



5. ANTENNER
Parabolantenner Paraboler og andre antenner må opsættes i haver under hegnshøjde – eller 

på 3. sals altaner under brystningshøjde gelænderhøjde. På øvrige altaner må parabolantenner 
paraboler og andre antenner kun placeres bag altanfacaden. Der må ikke opsættes antenner 

eller parabolantenner paraboler på facaderne ved vinduer og på altangitre. Er du i tvivl – 

kontakt Servicecentret.  

6. BARNEVOGNE & CYKLER  KNALLERTER M.V.
Cykler, knallerter og barnevogne med videre skal henstilles på de pladser og i de rum, der er 
indrettet hertil såvel uden for blokken som i kælderen.  

7. OPGANGE & TRAPPER
Barnevogne, cykler, affaldsposer, flasker, legesager, fodtøj, aviser, reklamer og lignende må 

ikke henstilles på trappeopgange og  ikælderhals (under trappen) eller i vindfang. 
Tobaksrygning er forbudt i vindfang foran opgangsdøren og på trappeopgange.  

8. CYKELSKURE
Cykelskure er forbeholdt cykler og knallerter. I aflåste cykelskure har handicap-elscootere 

fortrinsret, hvis sådanne forefindes i blokken. Legesager o.l. skal opbevares i eget lejemål. 

9. KÆLDRE
Der må ikke hensættes genstande i kældergangene. Alle kælderdøre skal være aflåste, og 

branddøren skal holdes lukket. Børn og voksne må ikke bruge kældre eller vaskerier til leg 

eller samlingssteder. Kælderrummene må ikke benyttes til tilberedning af madvarer. Der må 

ikke ændres på de elektriske installationer eller tilsluttes varmeovne eller 
husholdningsmaskiner og hvidevarer uden om forbrugsmåleren. Tilslutning uden om 

forbrugsmåleren vil blive betragtet som tyveri. Reparation og adskillelse af benzinmotorer eller 

lignende – og specielt knallertmotorer – må ikke finde sted i kældrene. Køretøjer med 

lækkende eller defekte brændstofforbindelser, utætte benzintanke og andre utilstrækkeligt 

sikrede beholdere, der afgiver brandfarlige dampe eller lugt, må ikke henstilles i kældrene. 
Tobaksrygning er forbudt i kældre og kælderrum. I de kælderrum og aktivitetslokaler, hvor der 

forefindes ventilationsanlæg eller mulighed for at åbne vinduerne, så tobaksrøgen kan udledes 

til det fri, kan Områdebestyrelsen beslutte, at der må ryges.  

Kældergangene skal holdes fri for indbogenstande og affald. Børn og voksne må ikke bruge 

kældre eller vaskerier til leg eller samlingssteder. Kælderrummene må ikke benyttes til 

tilberedning af madvarer. Der må ikke ændres på de elektriske installationer eller tilsluttes 

varmeovne eller husholdningsmaskiner og hvidevarer uden om forbrugsmåleren. Tilslutning 
uden om forbrugsmåleren vil blive betragtet som tyveri og vil blive anmeldt til politiet. 

Barnevognsrum er kun til barne- og klapvogne. Tørrerummet er kun til tørring af tøj. 

Hobbyrummet er kun til mindre arbejde af private ejendele. Du skal rydde op efter dig, så din 

nabo også kan komme til. Alle kælderdøre og kælderrum skal være aflåste og branddøren skal 

holdes lukket (sikkerhedshensyn). Der må ikke foretages reparationer af motorkøretøjer i 
kælder og hobbyrum. Knallerter skal henstilles i eget kælderrum – eller foran blokken. 

Tobaksrygning er forbudt i alle kældre, kælderrum og andre fælles faciliteter. (rygeloven). 



10. VASKERIER
Brugsanvisningerne for vaskeriet skal nøje følges. Fejl på maskinerne skal straks anmeldes ind 

til ejendoms-funktionæren eller til Servicecentret, på ”Meld fejl” på hjemmesiden: 

www.vapnet.dk. eller på mail: Vapnagaard@boliggaarden.dk   
Lokaler og maskiner skal efterlades i rengjort stand. Fnugfilteret i tørretumblerne skal renses 

hver gang – inden du forlader vaskeriet. I tørrerummet må tøj hænge til tørre i max. 24 timer 

pr. vasketur. Tobaksrygning i vaskekældrene er strengt forbudt. Man vasker i vaskerierne på 

eget ansvar. 

11. HAVER OG ALTANER
Haver skal holdes i ryddelig stand. Beplantning af træer og høje buske – se 

vedligholdesreglerne på www.vapnet.dk 

Der må ikke fodres fugle og vilde dyr – hverken i haver eller på Vapnagaard i øvrigt p.g.a. 

sundhedsrisici og rotter. Det gælder alt fra at sprede foder samt at ophænge fuglekugler mm. 

Beboerne må grille i haver og på fællesarealer, hvis det ikke er til gene for de øvrige beboere. 

Ved brug af grill, skal denne altid placeres minimum 2,5 meter fra bygningsfacaden. Gerne 

mere. Grill på altanerne er forbudt. Også på 3die sal.. Griller skal stilles på fast – ikke 

brandbart underlag. Brug af griller på fællesarealerne er ikke tilladt i perioder hvor Helsingør 
kommunes brandvæsen – eller andre myndigheder har indført afbrændingsforbud. 

Røgudviklingen fra enhver grill skal begrænses mest muligt. 

Grill er forbudt på fællesarealerne OG HAVER, såfremt der er udstedt afbrændingsforbud. 

Havehegn placeret vinkelret mod boligblokken må højst være 1,8 meter høje i en længde på 

indtil tre meter fra facaden. Øvrige havehegn må ikke have en højde over 1,2 meter. Opstilling 

og placering af drivhuse og pavilloner med mere skal godkendes af områdebestyrelsen 

Servicecentrets administration. Pavilloner må kun opstilles i perioden fra den 1.april til den 31. 
oktober.  

Trampoliner må ikke opstilles i haver eller på fællesarealer på Vapnagaard. Typegodkendte 

legepladselementer er undtaget. 

12. LEG OG GRAFFITTI
Boldspil op ad bygningerne, leg med luftbøsser eller fjederbøsser, bue og pil med videre, må 

ikke finde sted. Det er ikke tilladt at tegne eller male på bygningernes træværk eller murværk 

eller på anden måde at beskadige bygninger eller friarealer. Børn over 5 år og voksne skal 

spille bold på de dertil indrettede boldbaner. 

13. SKILTNING
Skilte og reklamer må kun opsættes i bebyggelsen efter skriftlig tilladelse fra 

Forretningsudvalget. Der må ikke opsættes private skilte og reklamer på Vapnagaard. 

Valgmateriale og lignende må ikke opsættes i vinduer og på døre. 

14. AFFALD
Affald skal sorteres og deponeres, jf. bestemmelserne herom. Husholdningsaffald skal lægges i 

molokken / affaldsstanderen tæt v. bebyggelsen. Flasker, papir / aviser, blade og reklamer 
skal lægges i de molokker / affaldsstandere der er opstillet til dette brug. Restaffald skal 

bringes til områdets containergård. Anvisningerne i containergården skal følges..  

Er du i tvivl – spørg din områdebestyrelse. 

http://www.vapnet.dk/
mailto:Vapnagaard@boliggaarden.dk
http://www.vapnet.dk/


OBS – Nye affaldsregler er på vej 

15. PARKERING OG KØRSEL MED MOTORDREVNE
KØRETØJER
Motordrevne køretøjer i form af personbiler, varebiler, motorcykler, traktorer og 

motorredskaber skal parkeres på de dertil indrettede parkeringspladser, jf. skiltning og 

færdselslovens bestemmelser herom. Motordrevne køretøjer med en totalvægt over 3.500 kilo 

må ikke parkeres på parkeringspladserne, medmindre det sker i forbindelse med aflæsning 
eller pålæsning – eller som et led i arbejdskørsel, hvor der udføres arbejde på Vapnagaard. 

Uindregistrerede motordrevne køretøjer og uindregistrerede på- hængskøretøjer må ikke 

henstilles noget sted på Vapnagaard. Kørsel med enhver form for motordrevne køretøjer, det 

være sig elmotordrevne, batteridrevne og eller benzin og dieseldrevne køretøjer, er forbudt på 
stisystemerne på Vapnagaard. Undtaget fra forbuddet er invalideknallerter og motordrevne 

køretøjer, der benyttes til arbejdskørsel af redningskorps, brandvæsen, postvæsen, 

boligselskabets ansatte eller håndværkere med ærinde i bebyggelsen. Føreren af et 

motordrevet køretøj, der benyttes til arbejdskørsel på stisystemerne på Vapnagaard, skal føre 
køretøjet i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser og udvise størst muligt 

hensyn til gående og cyklende trafikanter og beboerne i almindelighed.  

I øvrigt skal parkering altid ske som anført på opsat skiltning. 

16. REGLER FOR HUSDYRHOLD
Beboerne på Vapnagaard må holde mindre husdyr, såfremt de ikke er til væsentlig gene for de 
øvrige beboere. Beboerne må kun besidde eje eller passe en hund eller en kat pr. lejemål. 

Den, der besidder ejer eller passer en hund eller en kat, skal meddele dette til personalet i 

Servicecentret senest tre uger efter anskaffelsen. Kvittering for anmeldelse af dyret skal på 

forlangende forevises for ejendomsfunktionærer eller medlemmer af bestyrelsen. Hunde og 
katte skal bære halsbånd med et skilt med besidderens ejerens navn og adresse, når de 

færdes uden for lejemålet. Dyrene skal vaccineres og forsikres, som anført i lovgivningen 

herom. Hunde og katte skal ledsages og føres i snor, når de færdes i opgange, 6 kældre og på 

udearealerne på Vapnagaard. En hund må aldrig bruges, så den fremstår som en trussel over 

for beboere eller husdyr. Beboerne må ikke besidde eje eller passe hunde – erhvervet efter 
den 17. marts 2010 – som er blandt de 13 hunderacer, der nu er forbudt, jf. hundeloven. 

Forbuddet omfatter også besiddelse af blandingshunde krydset med en eller flere af de 

forbudte hunderacer. Såfremt Når hunde eller katte besørger på stier eller grønne områder, 

skal besidderen ejeren fjerne efterladenskaberne. Tilsidesætter besidderen ejeren af et dyr 
reglerne omkring husdyrhold, kan besidderen ejeren meddeles et få påbud om at skille sig af 

med dyret.  

17. SERVICECENTRET.
Servicentret er til for alle de beboere på Vapnagaard, der ønsker at benytte sig af muligheden 

for at gæste centret eller kulturhuset. eller opholdsarealet ud for ”kvikskranken.” Beboerne 
skal have mulighed for at kan læse tidsskrifter og aviser og for at søge informationer samt 

hjælp hos kvikvagterne, personalet i centret. Der er to computere til rådighed for beboerne. 

Råben, højlydt tale, løb, dans og brug af ukvemsord eller anden stødende eller fornærmelig 

adfærd er ikke tilladt i lokalerne. Det er forbudt at placere ben og sko på bordene. Beboere og 
gæster skal i øvrigt rette sig efter de anvisninger og henstillinger, som de frivillige og det 

ansatte personale giver. Undlader beboerne at efterkomme anvisninger eller henstillinger, kan 



personalet bortvise disse beboere fra lokalerne i Servicecentret for en kortere eller længere 

periode.  

Vis hensyn til hinanden, sådan at Servicecentret er rart at komme i. 

Vedtaget på afdelingsmøde, den 25. maj 1994 Revideret på afdelingsmøder den 23. maj 1995, 

den 5. september 2004, den 16. september 2007 og senest den 16. september 2012, den 18. 

september 2017, den 16. september 2018, den 15. september 2019 



Vapnagaards Fællesbestyrelse Vapnagaard ServiceCenter 

Formand Anje Holmstad Hovmarken 7 

anje@vapnet.dk | 6131 4095  3000 Helsingør 

Bilag til Årsmødet 2019 

Vejledende retningslinjer vedrørende fældning og plantning 

af træer. 

Vision for Grønt udvalg: Vapnagård er grønt, blomstre, rent og et sted, man gerne vil 

bo. 

• Såfremt beboere ønsker specifikke træer fældet, skal beboeren / beboerne fremsætte

skriftligt forslag overfor områdebestyrelsen.

• Områdebestyrelsen behandler forslaget.

• Såfremt områdebestyrelsen er positivt indstillet overfor fældning af træet, afgiver
denne en skriftlig begrundet indstilling og et billede til Grønt udvalg.

• Grønt udvalg behandler forslaget – under hensyntagen til helheden på Vapnagård.

• Fældning af syge træer afgøres suverænt af Gartnermesteren.

• Gartnermesteren laver aftaler med områdebestyrelserne om, hvordan han informerer

bestyrelserne om fældning af syge træer.

• Gartnermesteren kan stille forslag overfor områdebestyrelserne og grønt udvalg om

plantning og fældning – under hensyntagen til helheden på Vapnagård.

• Dette indebærer, at en områdebestyrelse ikke suverænt kan bestemme, hvad man vil
have fældet og plantet, men at man indgår i en optimerende og meningsfyldt dialog

med - såvel gartnermesteren, som med Grønt udvalg.

• Træfældning sker kun i vinterhalvåret.

• Træer på Fælles arealer varetages alene af fagfolk med kendskab til træer, hvilket i

praksis vil sige, at Gartnermesteren i samarbejde med Grønt udvalg tager stilling til om

træer skal fældes eller plantes – og hvor. Beboerne kan indstille til grønt udvalg.

Fællesbestyrelsen. 

mailto:anje@vapnet.dk
JJ
Understreget
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