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Boligselskabet Langeland 

Sag: BS Langeland afd. 7 - Chr. Kiilsgaardsvej 

 

Dato: 29. juni 2021 
Int.: ALBP 

Sagsnummer 13009-01 

 
 

Dato/tid:   29. juni 2021, kl. 17:30 
Sted: Løves pakhus, 5900 Rudkøbing 
Referent:  Aleksander Bonde Petersen, Kuben Management A/S 

 
DAGSORDEN: 

1. Velkomst og præsentation af tilstedeværende 

2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

3. Gennemgang af de arbejder (reparation af bagmur, nyt tag, nye garderobeskabe mv) som bevirker en 

yderligere huslejestigning. 

4. Huslejekonsekvens (kr. 353 pr. mdr.) og finansiering af de ekstraordinære arbejder 

5. Afstemning om godkendelse af de ekstraordinære arbejder, finansieringen heraf og huslejestigningen. 

6. Det videre forløb herunder revideret tidsplan 

 

1. Velkomst og præsentationsrunde af tilstedeværende 
Jens Garfalk bød velkommen og præsenterede kort mødedeltagerne fra henholdsvis Boligselskabet Langeland, AI 
A/S og Kuben Management A/S.  
 

2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 
Valg af dirigent blev Ole Hansen, Boligselskabet Langeland.  
Valg af referent blev Aleksander Bonde Petersen, Kuben Management A/S.  
Valg af stemmetæller blev beboer, Camilla Svenson og Anette Larsen.  
 

3. Gennemgang af de arbejder (reparation af bagmur, nyt tag, nye garderobeskabe mv) som 
bevirker en yderligere huslejestigning 

Dennis Storm, AI A/S, gennemgik billeder og illustrationer af de udfordringer man har mødt indtil videre på 
renoveringsprojektet.  
Man har blandet andet opdaget at der er udført opfattende byggesjusk ved husenes oprindelse, og at gasbetonen 
er revnet flere steder. Generelt mangler husene afstivning og forankring, og for at sikre at husene lever op til 
nutidige standarder, er det nødvendigt at lave opfattende renovering af gasbetonmuren, samt udfører og beregne 
et nyt afstivningsprojekt.  
Dennis beretter derudover at gasbetonen er meget porøs og generelt er af en dårlig kvalitet, og at det kan blive 
nødvendigt at montere flere bindere end først antaget for at sikre facademuren er tilstrækkeligt forankret.  
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4. Huslejekonsekvens (kr. 353 pr. mdr.) og finansiering af de ekstraordinære arbejder  
Martin Holst, Kuben Management, gennemgik den samlede ekstra økonomi, som bevirker en huslejestigning.   
 
Følgende ekstra arbejder medtages i projektet:  

• Renovering af gasbetonmurerne, og brystningerne  
• Ekstra stabilisering og afstivning af husene, og dertilhørende beregninger  
• Tagudskiftning med tagrender og efterisolering af loftrum (tidligere udtaget grundet for højt licitationsresultat)  
• Garderobeskabe (tidligere udtaget efter for højt licitationsresultat) 
Ovenstående ekstraarbejder bevirker ekstra omkostninger til følgende:  
• Forlængelse af byggepladsen med 13 uger.  
• Genhusning  
• Omkostninger (renteudgifter til byggelån, forsikringer, etc.)  

 
Martin Holst gennemgik efterfølgende finansieringen af ekstraøkonomien.  
 
Finansieringen af ovenstående punkter sker ved delvist at hæve huslejen, og støtte fra Landsbyggefonden, samt 
nedskrivning af henlæggelserne.  
Huslejestigningen pr. måned bliver påvirket med kr. 40 pr. m2 * 105,6 m2 / 12 måneder = kr. 353 
 
Med stigningen bliver den fremtidige månedligt husleje kr. 6.575  
 
Martin Holst nævner at den fremtidige indeksering af huslejen er ca. 2 % årligt, hvorfor der også må forventes en 
yderligere indeksering såfremt du flytter ind senere end 2021. 
 
Huslejestigningen træder i kræft når beboerne flytter tilbage ind i de enkelte boliger.  
 
Martin Holst nævner, at man kan henvende sig til www.borger.dk/boligstoette for at se om boligstøtten. 
 

5. Afstemning om godkendelse af de ekstraordinære arbejder, finsieringen heraf og 
huslejestigningen  

Der er 14 lejemål repræsenteret ved dagens møde, dvs. 28 stemmer i alt. 
Afstemningen blev 20 for og 8 imod  = forslag godkendt  
 

6. Det videre forløb 
Efter mødet, vil Boligselskabet og AI A/S gå i gang med at udarbejde en arbejdsplan, og en dertilhørende tidsplan.  
Når tidsplanen er udarbejdet, sendes en informationsskrivelse rundt til beboerne om den videre proces, samt 
hvornår ind- og udflytning vil foregå.  
 
Alle beboerne informeres senest 30 dage før ind- og udflytning.   
 
 
 
Underskrift dirigent 
 
 
 
__________             ____________________________________ 
     Dato                Ole Hansen, Boligselskabet Langeland 

http://www.borger.dk/boligstoette
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