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Fra redaktøren 

Der har været flere møderækker både i SAG’s Bestyrelse og i Beboerrådet si-

den sidste udgivelse af SAGEN. Som I vil bemærke medfører det meget læse-

stof i denne udgivelse af SAGEN og dermed et stort sideantal. 

SAGEN vil også fremover bringe uddrag fra de møder, der holdes mellem udgi-

velsen af SAGEN. Der vil eventuelt også komme orientering med generelt ind-

hold fra Køkkenet og Varmemesteren. 

Jeg vil derfor fremover starte SAGEN med en Indholdsfortegnelse, så I kan 

se, hvad SAGEN indeholder.  

Næste udgivelse af SAGEN kommer efter sommerferien, hvor jeg meget gerne 

vil have indlæg fra jeres oplevelser på ferier og udflugter – gerne med billeder 

– som jeg vil forsøge at medtage, samt indlæg om tykt og tyndt af saglig karak-

ter fra Sophie Amalie Gården.  

Indlæg bedes så vidt muligt sendes med en e-mail til preben@sillas.dk, så jeg 

kan kopiere indlægget over i SAGEN. 

 
 

Tricktyverier 
I perioder sker der desværre tricktyverier også her i ejendommen. 

Vær derfor opmærksom på IKKE at lukke fremmede med ind.  Se dig over skul-

deren, når du taster koden ind.  

Hvis du har en indvendig lynlåslomme i din jakke, så brug den, når du går i byen. 

Vær opmærksom! 

Meld straks tyveri til politiet på 114.   

Husk at Palle Filbert i de fleste tilfælde har overvågningsbilleder. 
 

mailto:preben@sillas.dk
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Venlig hilsen fra 

Varmemesteren og Beboerrådet 
 

NB! (fra redaktøren) 

I forbindelse med ovennævnte er indgangskoden til dørene blevet ændret. Se 

særskilt omdelt orientering fra Varmemesteren. 

 
 

Orientering fra Beboerrådet 

 

Resumé fra beboerrådets møder indtil 27. april 2015 ved Kirsten Rønnebæk 

Beboerrådet har holdt møde den 7. april og den 27. april. Vi har på disse møder 

drøftet hvilke opgaver, der ligger og venter forude. Vi følte det var vigtigt at 

få information ud til beboerne, da flere havde efterlyst dette tidligere.  

Der er kommet en postkasse op i receptionen lige ved indgangen til selskabslo-

kalet. Her kan der lægges skrivelser til Beboerrådet om sager den enkelt bebo-

er vil have behandlet.  

Der er komme nye tavler op i receptionen til henholdsvis Beboerråd og andre 

aktiviteter. Vi er kommet på SAG´s Hjemmeside, som vi også vil bruge til in-

formationer, orientering og andre meddelelser.  

SAGEN overtages af Preben Thomsen, A302. Vi har lovet at samarbejde, så 

Beboerrådets orientering fra bestyrelsesmøderne også bringes her sammen 

med andre relevante informationer fra Beboerrådet. 

Den 15. april havde vi en snak med bestyrelsesrepræsentanterne Steen Jørgen-

sen og Villy Andersen. Det blev et godt, konstruktivt og positivt møde, hvor vi 

blev enige om, at vi fremover vil holde tæt kontakt og dialog. 

Vi talte bl.a. om venteliste problematikken, vi nævnte de problemer, der er med 
 

Afregningerne for vask.  Vi var også inde på de noget uforståelige huslejeop-

krævninger. Der bliver nu taget hånd om disse sager. 

Vi har også haft en skrivelse af sted til Bestyrelsen og Administrationen om 

brandalarmerne, der ikke kan høres i lejlighederne. Der bliver nu indhentet til-

bud på forbedringer. 
 

Vi har desværre også måttet tage initiativ til at dørene på toiletterne i gangen 
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ved restaurationen bliver aflåst igen. Det kunne ikke lade sig gøre med ulåste 

døre på grund af dårlig hygiejne fra brugernes side. 

Sommerudflugten i år er arrangeret og går til Korsbæk på Bakken. 

Sommerfester bliver den 26. august i restaurationen. Der kommer opslag snart. 

Opgaver der ligger og venter, er bl.a. de forældede vedtægter, husorden og 

evakueringsplan ved brand. Elevatorer i husgavlene. Ombygning/tilbygning Blok 

C. Vi vil i disse sager arbejde i tæt samarbejde med bestyrelsen. 

Vi har også skabt et godt samarbejde med Palle Filbert og Anne Thea.  

Så en rigtig god start på vores arbejde i det kommende år. 

Fremover vil referater ligge fremme i læsesalen som tidligere, de vil også blive 

bragt i SAGEN og på SAG´s hjemmeside. 

Vi opfordrer til, at spørgsmål til Beboerrådet bliver lagt i postkassen i recepti-

onen. Så vil vi behandle sagerne på det næste møde, og derefter give jer be-

sked om, hvad der videre vil ske. 

Vi glæder os til samarbejde med Bestyrelse, adm. personale og jer beboere. 

Beboerrådets næste møde er 27. maj kl. 19.00. 
 

Beboerrådet 

Kirsten Rønnebæk B611 - Formand 
 

Resumé fra beboerrådets møder fra 27. maj 2015 ved Peter Winther 

Beboerrådet har holdt møder den 27. maj, 24. juni og 7. juli 2015. 

Referater fra disse møder ligger fremme i Læsestuen. Vi afventer at Admini-

strationen på et tidspunkt gør det muligt også at placere disse referater på 

SAG hjemmesiden.  
 

Herunder ny information og i uddrag nogle af de emner, Beboerrådet har be-

skæftiget sig med (for yderligere detaljer se venligst referaterne i Læsestu-

en): 
 

- Der er siden 1. januar 2015 benyttet ind- og udflytningsrapporter i SAG 

- En beboer har foreslået ”afstemning” vedr. antal retter ved middagsma-

den. Beboerrådet overvejer videre behandling i samarbejde med Køkkenet 

- Der var stor beboeropstandelse vedr. ny spiseregel pr. 1. maj 2015. Reglen 

er siden ændret. Beboerrådet afventer beboerreaktioner. 
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- Vi har rykket Administrationen for svar og opfølgning på vor henvendelse 

(april måned) vedr. forbedringer af brandalarmerne på gangene. 

- Vi håber snart - via Palle Filbert - at kunne få modificeret vore dørtelefo-

ner, således at man på sin (mobil)telefon ikke blot ser opkald fra ”hemme-

ligt nummer”, men specifikt fra ”dørtelefonen” 

- Henvendelser til Beboerrådet/Postkassen er fortrolige, behandles ved 

førstkommende møde, OG evt. 3. part får ikke kendskab til henvendelsen 

uden, at indsender først har givet Beboerrådet tilladelse hertil. Vedr. 

henvendelser: det vil være en stor hjælp, hvis henvendelserne forsynes 

med telefonnummer og/eller evt. e-mail adresse. Letter arbejdet med at 

give svar.  
 

Det kan/skal ikke skjules, at juni måned bragte lidt turbulens ind i Beboerrådet! 

Udgangspunktet var nok vort møde 27. maj, hvor vi havde gæster. Vi havde invi-

teret LLO til at opdatere os på, hvilke rettigheder vi havde (KUNNE have) som 

Beboerråd. Til mødet havde Villy Andersen, den ene af vore repræsentanter i 

Bestyrelsen, udtrykt ønske om også at deltage. Orienteringen fra LLO er ikke 

minutiøst refereret eller dokumenteret. I den efterfølgende debat måtte vi 

konstatere, at Villy Andersen ikke mente, at vi som Beboerråd var ”lovlige” i 

forhold til gældende Dansk Lejelovgivning - ”ingen formalia er overholdt” – uan-

set både LLO og Beboerrådet fremførte, at Beboerrådet havde en dokumente-

ret historik tilbage fra etableringen i maj måned 2009, OG i 4 år - 2009 til 

2013 -leverede 2 medlemmer til Bestyrelsen (bl.a. Torben Krogh og Karin Bjer-

ke). 

Et absolut flertal i Beboerrådet er nu af den opfattelse, at en forudsætning 

for et fremadrettet, meningsfuldt og ikke mindst LIGEVÆRDIGT (sam)arbejde 

i og for SAG – bl.a. løfte opgaven med at være beboernes ”indgang” til Besty-

relsen (f.eks. via Steen Jørgensen og Villy Andersen) – er, at Beboerrådet får 

en (fra Bestyrelsen) formel accept på lovlighed i forhold til den Lejelov, som nu 

engang gælder for vore godt 200 lejemål. Og hvis Bestyrelsen bruger ”manglen-

de formalia” som begrundelse for IKKE at godkende Beboerrådets lovlighed, må 

Beboerrådet hurtigst muligt få formalia bragt 100 % i orden via (ganske små!) 

ændringer i Beboerrådets Vedtægter på en ekstraordinær Generalforsamling.  
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Det blev på mødet 24. juni fremført: at såfremt vi søgte ”lovlighed” skulle vi 

forvente, at dette ville påvirke Beboerrådets mulighed for et fortsat godt og 

tillidsfuldt samarbejde med Bestyrelse, Administrator og Køkken. Beboerrådet 

er uanset en sådan potentiel advarsel besluttet på at opnå selve ”lovligheden”.  
 

Som Beboerråd søger vi på lejernes vegne den indflydelse Loven muliggør, d.v.s. 

både RETTIGHEDER OG PLIGTER overfor vor Udlejer og dennes Bestyrelse. 
 

Desværre måtte vi i Beboerrådet efterfølgende 24. juni tage til efterretning, 

at Kirsten Rønnebæk u-varslet trak sig fra Formandspost og Beboerråd. 
 

Beboerrådet har efterfølgende, pr. 7. juli 2015, konstitueret sig således: 
 

Formand Peter Winther A 505 Næstformand Karsten Johansson B 707 

 Yvonne Sandberg A 715  Jutta Rasmussen A 611 

 Gitte Meier Brun B 003 Suppleant Hanne L. Svendsen B 201 

Næste Beboerrådsmøde forventes afholdt medio august måned. 
 

HUSK: Sommerfesten den 26. august. Opslag på vej……. 
 

f. Beboerrådet, Peter Winther, Formand 
 

 

Indlæg fra Kirsten Rønnebæk 

Frederiksberg, den 26. juni 2015  

Til beboerne 

På grund af uenighed i Beboerrådet omkring linjen og arbejdsopgaverne samt 

samarbejdsproblemer må jeg med beklagelse meddelelse, at jeg har besluttet 

at trække mig som formand, og udtræde af Beboerrådet med øjeblikke virk-

ning. 

Venlig hilsen 

Kirsten Rønnebæk 
  

Kære beboere  

Jeg vil gerne på denne måde sende en stor tak til alle jer beboere, der har kon-

taktet mig og udtrykt jeres beklagelse over, at jeg er udtrådt af Beboerrådet, 

og som har sagt tak for det arbejde, jeg har gjort.  
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Det er jo dejligt at vide, at det er det rigtige, jeg har arbejdet med og fået 

formidlet ud til jer. Det er og var også mit mål, da jeg valgte af stille op til det 

nuværende Beboerråd. 

Så det er med stor beklagelse at jeg har været nødt til at træffe den afgørel-

se.   

Det har været nogle fantastiske måneder, hvor jeg allerede fra dag ét har op-

levet en positiv stemning, som har været der hele tiden.  Jeg håber da, at den 

vil fortsætte. 

Jeg havde også fået et godt samarbejde med Steen Jørgensen og Villy Ander-

sen i vores Bestyrelse, og gode dialoger og samarbejde med både Anne Thea og 

Palle, hvor vi har kunnet tale os tilrette om de forskellige ting i huset til gavn 

for os alle.  

Så endnu en stor tak til jer. 

Venlig hilsen 

Kirsten Rønnebæk B611 

 
 

Orientering fra Sophie Amalie Gårdens Bestyrelsen 
 

Kort referat fra bestyrelsesmødet tirsdag 5. maj 2015 

Regnskab og økonomi 

Regnskabet for SAG blev fremlagt til godkendelse. Der var nogle småfejl i 

regnskabet, som blev påtalt. Disse fejl kunne være undgået, hvis regnskabet 

havde været fremsendt til bestyrelsen som forretningsordenen foreskriver. 

Dette blev påtalt og regnskabet blev herefter godkendt.  

For Boligafdelingen var der henlæggelser på 2.200.000 kr. + overskud på 

700.000 kr. - meget tilfredsstillende. 

For Kollektivafdelingen var overskuddet 450.000 kr. - meget tilfredsstillende. 

For Plejeafdelingen var der et flot regnskab trods svære betingelser – meget 

tilfredsstillende. 

Der var budgetkontrol pr. 31. marts 2015 for alle 3 afdelinger. Der var desvær-

re fejl i alle balancer pga. periodisering, så det blev pålagt Administrationen at 

fremsende nye korrekte balancer. 
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Der blev stillet spørgsmål til både revisor og administrator om, hvorfor der de 

seneste år var sket en væsentlig stigning i honoraret. Der blev fra begge parter 

lovet en forklaring. 

Huslejen fremover 

Det blev endnu engang drøftet, hvordan huslejen fremover skal beregnes. Den 

har hidtil været beregnet efter balancelejeprincippet, men efter, at de garan-

terede lån er udbetalt, peger alt på, at huslejen fremover skal beregnes efter 

OMK leje (omkostningsbestemt leje).  

Hvordan det ender med at blive afventes, men Bestyrelsen har ingen planer om 

store stigninger. En rolig udvikling, der følger omkostningernes stigning / ejen-

dommens vedligeholdelse, er målet. 

Ventelisten + intern venteliste 

Der står rigtig mange opført på SAG’s venteliste – sikkert også mange, der ikke 

er aktive mere. Det blev derfor besluttet, at der nu og fremover opkræves  

100 kr. årligt for at være opført på ventelisten. Dette vil reducere antallet på 

ventelisten og forenkle administrationen. 

Der blev også vedtaget at oprette en intern venteliste, så SAG’s beboere kan 

opgradere/nedgradere, hvis der opstår sådanne ønsker. Information herom vil 

blive udsendt, når skrivelsen er blevet godkendt. 

YouSee 

Dansk Kabel TV skulle være i gang med ombygning af TV anlægget. Det er på-

lagt administrator at rykke for en køreplan.  

Der vil tilgå alle en meddelelse herom, når planen foreligger. Det skal endnu en-

gang oplyses, at alle omkostninger for arbejdet betales af YouSee. 

Solceller 

Der er underskrevet kontrakt med OK energi. Peter Jahn & Partner er rådgiver 

og arbejdsplan er udarbejdet. Arbejdet skulle påbegynde i juni måned hvis 

sagsbehandlingen i kommunen kører planmæssigt. 

Cykelskur 

Cykelskuret er færdigt og taget i brug. Der er udført ekstraarbejder til 

lys/solcelle og opbevaringsplads. Det har virkelig pyntet på parkeringsområdet. 

Opdatering af Hjemmesiden 

Ny prisliste for restaurant, værelseleje og vask er udarbejdet og lagt på 
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Hjemmesiden.  

Der er efterfølgende klaget over ” hvem der kan inviteres som gæst ”. Dette 

bliver ændret med ny formulering. Hjemmesiden bliver samtidig gennemgået af 

advokatfuldmægtig Mette Andersen. 

Næste bestyrelsesmøde 

Mødet er efterfølgende fastsat til 22. oktober 2015 kl. 17:00 – 20:00. Den ob-

ligatoriske orientering til beboerne vil blive annonceret til få dage senere, da 

der samme aften er Cafe’ Amalie arrangement. 

Steen Jørgensen 

Bestyrelsesformand for Sophie Amalie Gården 
 

Kort referat fra Beboermødet onsdag 8. juli 2015 
 

Beboermødet var indkaldt da der, siden sidste bestyrelsesmøde 5. maj, var så 

mange opgaver/oplysninger der ikke forløb som meddelt. 

Solcelleprojektet  

Projektet er på ny i udbud. OK Energi havde efter deres beregninger afgivet 

det bedste tilbud. Senere i projektet viste det sig, at det ikke kunne etableres 

på bygning A taget. De havde efterfølgende et nyt projekt – men alt for dyrt. 

Vores rådgivende ingeniørfirma arbejder på muligheden for fordeling på A og B 

bygningen. 

Intern venteliste 

Orientering om en intern venteliste er på vej. Skrivelsen fra administrationen 

var vanskelig at forstå, så vi arbejder på ny skrivelse til SAG´s beboere. 

Hjemmesiden 

Opdateringen er godt i gang. Administrationen, Villy Andersen og Preben Thom-

sen er kommet rigtig langt. 

YouSee  

YouSee åbner for TV den 1. august 2015. Fuldpakken vises hele august måned. 

Information fra YouSee bliver fremsendt. Der vil være informationsmøder 

sidst i august om beboernes mulighed for frit programvalg, og fra 1.september 

ændres TV pakken til det, den enkelte beboer har valgt.                                                                                  

Administrationen vil fra 1. august opkræve prisen for grundpakken (122,04 kr.) 

hver måned i forbindelse med opkrævning af huslejen. 
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Fra 1. september vil YouSee opkræve betaling direkte hos den enkelte beboer 

for den/de yderligere pakker/programvalg, beboeren har valgt.  

Gæsteværelser                          

Det er sket at lejere af gæsteværelserne får lukket sig ude. Det er kostbart 

at sende bud efter låsesmed. Der etableres derfor en midlertidig nødordning 

for gæsteværelserne. Indtil en permanent løsning er fundet, findes der en nøg-

le hos bestyrelsesmedlemmerne Villy Andersen (B 102) og Steen Jørgensen  

(A 502), som kan kontaktes. 

Konto for indvendig vedligeholdelse 

Der blev orienteret om formålet og brugen af den indvendige konto for vedlige-

holdelses. Det bliver for langt at uddybe her – men alle er velkomne til at kon-

takte mig (A 502). 

Computerrummet 

Det er besluttet at flytte eller nedlægge Computerrummet. Brugen undersøges 

for tiden. Elisabeth, der opbevarer linned og håndklæder i dette rum, vil heref-

ter også kunne bruge rummet til kontor. 

Prislisten  

Prislisten har fået en lille ændring. Det har aldrig været meningen, at en bebo-

er ikke kunne invitere en anden beboer til spisning. Nu er teksten så følgende: 

”Spisebilletter kan benyttes som betaling for gæster under forudsætning af, 

at man selv deltager i måltidet”. Dette er desværre nødvendigt, da der fore-

går salg af spisebilletter så ordningen undergraves. 

Spiseordningen/Menuen 

Det har været fremme, at spiseordningen/menuen skulle ændres til kun én ret, 

og der skulle rundsendes spørgeskema herom. Det er, efter det kom frem, af-

vist af både Anne Thea og Bestyrelsen. Som oplyst på mødet er det helt op til 

den enkelte at spise, hvad godt er. 

Beboerrådet  
For 2 måneder siden kunne jeg fortælle, at der var en rigtig god dialog med det nye 

Beboerråd. Det er desværre ikke tilfældet mere. Kirsten Rønnebæk (formand) 

har trukket sig fra Beboerrådet p.g.a. interne stridigheder. Peter Winther, der 

herefter er konstitueret som formand, har åbenbart en helt anden dagsorden. 

Beboerrådet skal ændres til en Beboerrepræsentation, og hvis ikke SAG’s be-
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styrelsesmedlemmer kan accepterer dette, ser han ingen grund til at samarbej-

de. 

Derfor er samarbejdet ophørt og administrationen og ejendommens ansatte er 

orienteret herom.  

Steen Jørgensen  

Bestyrelsesformand for Sophie Amalie Gården 

 
 

Nyt fra Køkkenet 
 

Reservation og borddækning 

Åbningstiden ændres til: 

Samme dag: fra kl. 11.30 til kl. 15 

Søndagsfrokost: fra kl. 10 til kl. 12. 
 

Kiosken 

Kiosken har åbent mandag til fredag fra kl. 11.30 til kl. 15. 

Kiosken er lukket i weekenden. 
 

Forslag til menuen 

Har I forslag til fornyelse af den daglige menu, vil Anne Thea meget gerne høre 

fra jer. 

 
 

Indlæg fra beboere 
 

Beboerrådet 

Vi er rigtig mange, der synes, at det er beklageligt, at Kirsten Rønnebæk stop-

per som formand. Fra de referater med bilag, vi kunne læse nede i biblioteket, 

fik vi et fint indblik i, hvad Beboerrådet arbejdede med.  

Hun har været en rigtig, rigtig god formand. 

Så det er endnu mere ærgerligt, at hun, på grund af samarbejdsvanskeligheder, 

har ønsket at stoppe.  
 

Elke Nygaard  

B 305 
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EN OPFORDRING! 

Det er efterhånden blevet sådant, at hver gang man kommer hjem efter nogle 

dage i sommerhuset, er der opsat nye skrivelser på Beboerrådets opslagstavle. 

Jeg fornemmer, vi er ved at vende tilbage til fortidens kævl, strid og grøfte-

graveri. Noget vi ellers har været forskånet for de sidste par år.  

Vi har to repræsentanter i bestyrelsen, Sten Jørgensen og Willy Andersen, som 

gør et kæmpestort FRIVILLIGT arbejde for os, og med det nyvalgte Beboer-

råd med Kirsten Rønnebæk som formand syntes vi at have været på vej i positiv 

retning. Kan vi ikke blive enige om at holde fast i det?  

Langt de fleste af os kommer til at leve de sidste år af vores liv her på Sophie 

Amalie Gården, så lad os dog leve sammen i fordragelighed i dette dejlige kol-

lektiv og holde vores eventuelle uenighed i en god og positiv tone! 
 

Ruth Pilgaard 

A 402 
 

Madbilletter 

Der har været problemer med, at antallet af spisebilletter i det bundt madbil-

letter vi modtager hver måned ikke har stemt i enkelte tilfælde. Nogle gange 

var der 11 eller også 16. Så det vil være en god ide at være opmærksom og tæl-

le spisebilletterne efter ved modtagelsen. 

Elke Nygaard  

B 305 

 
 

Velkommen til nye beboere 
 

Indflytningsdato Lejlighed  Navn 

15. juni 2015 B 614 Janni Bækkelund 

15. juli 2015 A 615 Ilse Irene Dehnhardt 
 

 

Med venlig hilsen og god sommer  

Preben Thomsen A 302 

Redaktør 


