
 

 

 

 

 

 
Redaktion: Preben Thomsen, A 302 - e-mail: preben@sillas.dk Side 1 af 11 
 

maj måned 2016 

 
Indholdsfortegnelse Side  Indholdsfortegnelse Side 

Referat fra Beboermøde 2. marts 2016 1 Café Amalie takker af - 1 8 

Referat fra Bestyrelsens årsmøde  

med beboerne 2. maj 2016 

 

2 

 

Café Amalie takker af - 2 

 

9 

Beboerrådet BSAG er nu en sagablot 

Beboerrådets Generalforsamling 15. marts 

 

5 

 

KulturCaféen op står 

 

9 

Ekstraordinær Generalforsamling 13. apr. 6 Afholdte arrangementer 10 

Indlæg fra beboer: Musikalsk snapshot 7 Kalender over kommende arrangementer 10 

  Velkommen til nye beboere 11 

 
 

o Jeg havde egentligt regnet med at sende SAGEN ud først i april måned, men 

der er sket så meget her i foråret inden for Beboerrådet og Bestyrelsen, så 

jeg vurderede, at det hele skulle med i denne omgang, så det ikke kom til at 

vente til efter sommerferien. 

o Det betyder så også, at nogle af de kulturelle indlæg er blevet lidt gamle. 

Jeg håber, at I bærer over med mig. 

 
 

Referat fra Beboermødet onsdag 2. marts 2016 

o Der var indkaldt til orienteringsmøde, da det undrede mange, at der ikke blev 

afholdt bestyrelsesmøder og sidste beboerorientering var tilbage fra 24. 

november 2015.  

o Det blev oplyst at bestyrelsen i september havde kontaktet et advokatfirma 

for en undersøgelse af administrationen af Sophie Amalie Gården. Der er ef-

terfølgende holdt flere bestyrelsesmøder med advokatfirmaet for redegø-

relser og opfølgning.                                 

o Det har været utroligt vanskeligt at få svar på kritikpunkterne fra admini-

strator og seneste skridt er derfor en opsigelse af administrationsaftalen 

med Arup & Hvidt med udgangen af juni 2016.   

o Arup & Hvidt blev samtidig opfordret til at fremkomme med udkast til en ny 

og forståelig administrationsaftale. 

o Bestyrelsen oplyste, at vi samtidigt ville indhente 1-2 tilbud fra andre aktø-

rer for at træffe beslutning om, hvem der skal være administrator frem-

over.  
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o Hvis Arup & Hvidt fastholder opsigelsesvarsel og honorar, hvis vi vælger en 

ny administrator, må de påregne at bestyrelsen vil hæve aftalen som mislig-

holdt. 

o Som bestyrelsesformand for Sophie Amalie Gården måtte jeg desværre 

endnu engang kommenterer opslag og skrivelser fra Peter Winther.  

o Det blev gjort kort med følgende sætninger: ”Er der overhovedet interesse 

for et ” Beboerråd ”. Det skal man tænke over og huske at møde op den 16. 

marts.”  

o Der blev herefter orienteret om Plejehjemmets flytning til Lotte, samt at 

der ikke var truffet beslutning om, hvad lokalerne herefter skal bruges til.   

o Der blev orienteret om, at en mindre renovering i køkkenet var planlagt og en 

større renovering skal foretages i 2. halvdel af 2016.   

o Projektet med Solceller på taget af bygning A er også ved at være på plads – 

men samarbejdet med administrationen er ikke optimal. 

o Til slut blev der rettet en stor tak til de mange frivillige kræfter her i So-

phie Amalie Gården. Der kan udrettes meget uden at være valgt til bestemte 

opgaver. Hermed stor tak for jeres indsats, så vi alle trives i dette kollek-

tivhus. 

Steen Jørgensen   

Formand for bestyrelsen 

 

Referat fra Bestyrelsens årsmøde med Beboerne 2. maj 2016 

o Der blev budt velkommen til beboerne og indbudte til mødet. 

o Bestyrelsen havde inviteret Plejehjemsforstander Anni Erichsen, Køkken-

chef Anne Thea Peytz, Varmemester Palle Filbert og Revisor Carsten Møn-

ster.  

o Bestyrelsen var ved mødet repræsenteret med 5 af 7 medlemmer.  

o Der blev ændret lidt på dagsordenen, så revisor kunne gennemgå regnskabs-

tallene i den udsendte indkaldelse.  

o Carsten Mønster gennemgik side 8,9,10 og 11 fra regnskabet, som også var 

omdelt til beboerne. Først blev driften af boligafdelingen og kollektivafde-

lingen gennemgået, herefter SAG´s aktiver og passiver. Et meget tilfreds-
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stillende regnskab.  Efterfølgende var der enkelte spørgsmål, som blev be-

svaret af revisor. 

o Næste punkt var beretning om institutionens udvikling i det forløbne år. 

o Sidste år indeholdt beretningen omtale af alle de projekter bestyrelsen hav-

de sat gang i.  

o Nogle af disse projekter er fuldført, men som nævnt tidligere har alle be-

styrelsesmøder siden maj 2015 været uden administrator Arup & Hvidt, hvil-

ket har besværliggjort processen. Alle bestyrelsesmøder har udelukkende 

omhandlet den undersøgelse af administrator, som bestyrelsen satte i gang i 

september 2015. 

o Som meddelt er administrationsaftalen med Arup & Hvidt ophævet og besty-

relsen havde forud for årsmødet underskrevet en ny administrationsaftale 

med DEAS Ejendomsadministration. Regnskabet blev godkendt og underskre-

vet, og der blev underskrevet en entreprisekontrakt på solceller med Gai So-

lar. 

o Bestyrelsen har fået juridisk hjælp af advokat Kresten Valdal. Det er også 

advokat Kresten Valdal, der siden september sidste år har stået for under-

søgelsen af Arup & Hvidt. 

o Nu skal DEAS i den kommende tid have overdraget administrationen. Det gø-

res ikke lige på få dage, og planen er derfor, at overdragelsen effektueres 

pr. 1. juli 2016 – hvis DEAS og Arup & Hvidt finder ud af dette på en fornuf-

tig måde. Hvis ikke, findes der også en plan for det.                                                                                                         

Så indtil ny besked er fremsendt/tilgået hver beboer skal henvendelser 

og betalinger foretages til Arup & Hvidt.  

o Den første opgave DEAS går i gang med er beregningerne og omlægningen af 

huslejen til den lejeform, som ejendommen er underlagt.  

o Der er ikke grund til at være utryg over dette. Hvis det viser sig at OMK le-

jen ligger højere end lejen i dag – så vil en regulering ske stille og roligt. Der 

kommer ikke kæmpe stigninger, selvom lejen ikke har været reguleret siden 

sommeren 2013.  

o Når alt dette er på plads, kan renoveringen af bygning C.  påbegyndes. Opta-

gelse af nye kreditforeningslån hertil er muligt. Den vigtigste opgave i byg-
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ning C er køkkenet, så vi ikke pludselig står uden mulighed for brug af spise-

ordningen. Det må IKKE ske. 

o En anden stor opgave i nær fremtid er Plejehjemmets lokaler – de 2 etager.                                                   

Anne Thea, Palle og undertegnede har drøftet brugen heraf, når beboerne er 

flyttet til Plejehjemmet Lotte.  

o På 1. sal er der 24 værelser med eget toilet, som meget hurtigt kan udlejes 

til studerende. Det kunne være til Landbohøjskolen, Panum eller CBS.   

o I stueetagen er der 6 værelser med bad og toilet og 12 værelser med eget 

toilet.  

o Disse 18 værelser kan udlejes til studerende der opskrives / anbefales af 

Sophie Amalie Gårdens beboere, ansatte og bestyrelse.  

o Dette kan etableres meget hurtigt og være klar til studiestart 1. august eller 

1. september 2016. Dette kan afbøde den manglende indtægt der tidligere 

kom fra Plejehjemmet.  

o Sophie Amalie Gården bliver påført omkring 1,5 mil. kr. mere i omkostninger  

(som var plejehjemmets andel). Køkkenet mister en omsætning på 2 mil. – så 

derfor skal der etableres nye indtægter så hurtigt som muligt.                            

Lejen, som de 42 værelser indbringer, kender vi først når OMK lejen er be-

regnet – men der vil komme indtægter fra spiseordning/frikøb og kollektiv-

afgift fra 42 nye beboere.  

o Det vil blive meddelt ved opslag, når opskrivning til studieværelser star-

ter.                                                                                                     

Der vil ligeledes kunne etableres passage fra nr. 20 ind til den gennemgående 

gang i plejehjemmet, så bygning A – ligesom bygning B – kan benytte 2 eleva-

torer i forbindelse med Bygning C og restauranten.  

o Tilbage til Plejehjemmet:                                                                                                                                            

Flytningen er nu helt på plads. Fra den 6. til 9. juni flytter beboere og perso-

nale til Plejehjemmet Lotte. Det gælder dog ikke for forstander Anni Erich-

sen og altmuligmand Per og hans hund Tilde.  

o Frederiksberg Kommune overtager Anni fra 1. juli med en god aftrædelses-

ordning, og Per har fået ansættelse ved et af kommunens andre Plejehjem.                                                                                                                                                              

Det har været en omtumlet tilværelse for Plejehjemmet de sidste mange 

måneder. Ændring på ændring – men Anni har holdt ved og på den måde sør-
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ger Anni for, at lukningen foregår på en anstændig og ordentlig måde for al-

le. En kæmpe tak skal lyde til Anni for hendes indsats. 

o Der er mange projekter vi skal i gang med i den kommende tid.  

o Vi skal sammen med Anne Thea og Palle finde den nye struktur for Sophie 

Amalie Gården.  

o Bestyrelsen vil hurtigt tage stilling til initiativer. Der skal ske noget, så vi 

alle kan se, at SAG vedligeholdes og forbedres. 

o Til slut en stor tak til Anni, Anne Thea og Palle for deres medvirken til en 

positiv stemning på SAG.  Vil I bringe takken videre til jeres personale. 

o Tak til alle de frivillige beboere, der i dagligdagen udfører et kæmpe arbej-

de med information – arrangementer – hygge og sammenhold.                                                                                                                   

Tak til alle – lad os fortsætte denne gode udvikling her i Sophie Amalie Går-

den. 
 

Steen Jørgensen, A 502                                                                                                                              

Bestyrelsesformand 

 
 

Beboerrådet, BSAG, er nu en saga blot 

Generalforsamlingen den 15. marts 2016 

o Generalforsamlingen blev indledt med et indlæg af formanden, Peter Win-

ther. 

o Der var indkommet forslag fra 4 beboere (Elke Nygaard B305, Lise Ander-

sen B311, Karin Bjerke A401 og Birgit Fisher B511) om, at Generalforsamlin-

gen, som et af de første punkter på dagsorden, foretog en afstemning om 

nedlæggelse af Beboerrådet.  

o Forslaget om afstemning blev imødekommet. 

o Der blev uddelt stemmesedler, som resulterede i 74 afgivne stemmer inkl. 

tre blanke stemmer og én ugyldig stemme (ingen stemte via Fuldmagt). 

Resultatet blev: 

o Ja stemmer = man ville beholde Beboerrådet: I alt 20 stemmer 

o Nej stemmer = nedlæggelse af Beboerrådet:  I alt 50 stemmer. 

o Beslutning om nedlæggelse krævede 2/3 af afgivne 74 stemmer, svarende til 

49 stemmer. 
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o Med 50 nej stemmer var det dermed besluttet, at Beboerrådet skulle ned-

lægges. 

o Denne beslutning skulle jf. BSAG vedtægterne be- eller afkræftes på en ef-

terfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

 Ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2016 

o Eneste punkt på dagsordenen var afstemning om Beboerrådets fortsættelse 

eller nedlæggelse. 

o Der blev uddelt stemmesedler som resulterede i 105 afgivne stemmer (heraf 

23 stemmer via Fuldmagter). 

Resultatet blev: 

o Ja stemmer = man ville beholde beboerrådet: 23 stemmer 

o Nej stemmer = nedlæggelse af beboerrådet:  82 stemmer 

o Beslutning krævede 2/3 af i alt 105 afgivne stemmer = 70 stemmer. 

o Det var dermed besluttet med 82 nej stemmer, at Beboerrådet skulle ned-

lægges. 

o Som sidste medlem i Beboerrådet kan jeg kun beklage den beslutning bebo-

erne i SAG hermed har truffet! Forløbet siden juni måned 2015 er dybt be-

klageligt, men jeg skal skåne mod gentagelser fra mit notat og opsummering 

dateret 21. februar 2016. Jeg var og er fortsat bekymret over “ledelses- og 

beslutningsapparatet” her I SAG. 

o Nu efter nedlæggelsen af Beboerrådet! Hvilket fælles ”talerør” har vi som 

200+ enkeltstående lejere at henvende os til og søge støtte hos i de spørgs-

mål, beslutninger og uenigheder, vi hver især måtte opleve i forholdet til ud-

lejer?  

o Store projekter står for døren – ungdomsboliger i Blok A og ombygning af 

køkken/restauration. Et Beboerråd/en Beboerrepræsentation VAR mulighe-

den for, jf. Lovgivningen at blive informeret OG taget med på råd – ikke be-

stemme, men over for udlejer aktivt at kunne varetage 200+ beboeres inte-

resser. Som situationen er nu, får vi de informationer, Bestyrelsen synes vi 

skal have, på det tidspunkt Bestyrelsen synes passende.  

o Personligt finder jeg ikke dette for en hensigtsmæssig samarbejdsfacon 

mellem en udlejer/Bestyrelse og lejere i en ejendom af SAG’s størrelse. Ti-

den vil vise, hvordan udlejer vil udøve sine beføjelser overfor os lejere. 
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o En sidste kommentar, som på sin vis berører spørgsmålet om fremtiden: 

o Mandag d. 11. april blev vi alle via opslag præsenteret for en ny selvbestaltet 

(?) KulturCafé – blot 2 dage før Beboerrådets endeligt den 13. april. Kultur-

Caféen overtager nu ansvaret for bl.a.: skovtur, sommerfest, 1. søndag i Ad-

vent osv. Det ansvar “overtager” man vel ikke bare “sådan” uden Bestyrelsens 

forudgående positive accept heraf? KulturCaféen er sikkert et godt initiativ 

på SAG, men “man” kunne måske lige have ventet med annonceringen til ef-

ter, at Beboerrådet var blevet lagt i graven? 

o Afslutningsvis – GOD SOMMER TIL ALLE 

Med venlig hilsen Peter Winther, A505 

- aftrådt formand i nu nedlagt Beboerråd. 
 

 
Indlæg fra beboer 

Musikalsk snapshot 

o En blæsende og regnfuld dag i februar oplevede jeg en Wiener stemning – 

med Wiener Festival i den gammel DK koncertsal på Rosenørs Alle. 

o Den elsker jeg højt, da jeg i over 30 år gik til torsdagskoncerter her sammen 

med min mand, som arbejdede med DR`s klassiske musik i 40 år. 

o Så den var hans og mit andet hjem. Salen er meget mere hyggelig end den 

nye i Ørestaden og har en meget bedre akustik. 

o Man blev introduceret i Wiens stemning og historie af forfatter Knud Romer. 

Han fortalte om sine bardomsminder fra Wien med sachertorte, appfelstru-

del, schnitzel osv. Efter pausen fortalte han kort om Østrigs historie med al-

le tragiske begivenheder, som bl.a. aufslüss i 1938. 

o Så kom musikken. Sjællands Symfoniorkester blev dirigeret af gæstediri-

gent Lawrence Foster. Han er rumæner født i Los Angeles i 1941. Han blev 

udnævnt som Copenhagen Phils (Sjællands Symfoniorkester) – æres gæste-

dirigent i sæsonen 2014/2015 for en treårige periode. 

o Først kom der Brahms Haydn Variationer. Brahms skrev dem i 1873 over et 

tema, som han troede var af Haydn. Men i dag er de fleste musikforskere 

enige om, at det var et tema af Ignaz Pleyer, som var komponist, klaverbyg-

ger og musikforlægger. Frederik Chopin har spillet på Players klaver i Paris. 

o Der var et dejligt afslappende musikstykke. 
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o Så kom baryton Johan Reuter, som modtog prisen som årets P2 kunstner, 

sidst i januar. Han sang smukt Mahlers triste kindertotenlieder. Det var dig-

te af Fr. Rückert, som skrev dem efter at hans børn døde af skarlagensfe-

ber. Først 5 år efter Rückerts død skrev Mahler musik til 5 af Rückerts dig-

te. 

o Det var triste sange, sunget flot og med følelser af Johan Reuter. 

o Til sidst en smuk og meget melodiøs Symfoni nr. 94 af Haydn i 5 satser. 

Symfonien var spillet første gang i 1792 i London med et meget begejstret 

engelsk publikum.  

o Pleyer har været til koncert i London og komplimenteret Haydn. 

o Så det var en meget fin musikaften á la Wien. 

Hanna Busch-Møller B117 

 

 CAFÉ AMALIE takker af - 1 

o Café Amalie blev etableret i 2002.  

o I 10 år, dvs. op til 2012, var det uden PC-er og e–mail. Plakaterne blev 

skrevet i hånden af mig, og korrespondance til foredragsholderne blev 

etableret via telefon eller brev. 

o Der var foredrag m.v. hver måned, hvor vi bl.a. har haft indlæg af 

borgmestrene Mads Lebech og John Winther, journalister som Poul 

Jørgensen og Poul Erik Andersson, ”Fultons” far Frohn Nielsen samt Tonny 

Landy og Tove Hylgaard flere gange osv.  

o Der var nogle frivillige damer og herrer, som hjalp med dækning af borde og 

opstilling af stole. Aase Schau og senere Grete Sundbro var en god støtte og 

hjælp, bl.a. med at skrive flotte plakater på computer og med at afvikle nogle 

af arrangementerne. Nu er det Palle & co. som tager sig af stole i 

selskabslokalet. 

o I 2012 var jeg 10 år ældre og søgte nogle andre, yngre kræfter, som kunne 

overtage ”kulturlivet” i SAG. Jeg tilbød min assistance. 

o Der var kun én person, som ville fortsætte Café Amalie, og det var Ruth 

Pilgaard. 

o Så vi har kørt den op til nu, hvor Ruth siger op, og jeg fortsætter som 

hjælper i den nye KulturCafé.  
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o Jeg sige tak for den lange og dejlig tid og for støtte og opbakning til vores 

arrangementer. 
  

Hanna Busch-Møller 

B117 

 
Café Amalie takker af - 2 

o En stor tak til Ruth Pilgård og Hanna Busch-Møller som så smukt har besty-

ret Café Amalie i de sidste mange år. Vi har haft mange gode aftener igen-

nem årene med underholdning, rejsebeskrivelser og besøg af spændende 

personligheder. Café Amalie slutter af den 12. maj 2016 med et sidste ar-

rangement. 

o En stor tak til Ruth og Hanna. 
 

KulturCaféen opstår 

o KulturCaféen vil videreføre de månedlige aftenarrangementer med ét kultu-

relt indlæg om måneden i efterårs-, vinter- og forårsmånederne.  

o KulturCaféen vil også arrangere OnsdagsCaféen, den årlige skovtur, sommer-

fest, 1. søndag i advent og bankospil, samt andre arrangementer, f.eks. lop-

pemarked og modeshow. 

o Gruppen af frivillige bag KulturCaféen er: 

o Lene Johnsen, A407, Hanna Busch-Møller, B 117 og Kirsten Rønnebæk, 

B611. 

o Kirsten Jørgensen, A 502 og Birthe Andersen, B 602 vil bistå med plan-

lægning og afholdelse af arrangementerne. Preben Thomsen, A 302 bistår 

med skrivelser og opslag. Vi vil også have et tæt samarbejde med køkke-

net. 

o Vi glæder os til at komme i gang med de mange udfordringer, der ligger for-

ude. 

o Arrangementerne vil blive meddelt i SAGEN, på opslagstavlerne i huset og på 

hjemmesiden. 
 

Venlig hilsen 

Kirsten Rønnebæk, B611 
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Afholdte arrangementer 
 

1. Café Amalies to sidste arrangementer (april og maj) 
 

Kom og få inspiration til forårsgarderoben 
 

Fredag den 15. April kl. 13.00 
 

I år kan vi præsentere et nyt firma  

med stort udvalg af smart tøj i gode kvaliteter  

både til damer og mænd –  og til rimelige priser! 
 

Mange deltog i arrangementet og fik sig en ny garderobe til sommeren. 
 

2. Et spændende foredrag venter os fredag d.12. maj kl. 19.30 
 

Maiken Holst, B 216, fortæller om sine oplevelser på en cykeltur  

på Madagaskar. En vist ret særegen tur, men spændende og nok hel-

ler ikke uden en vis risiko. 

Det blev en interessant aften, som samtidigt gav anledning  

til et farvel til Café Amalie med tak til Ruth og Hanna, samt  

velkommen til KulturCaféen ved Kirsten Rønnebæk. 

 
 

Kalender over kommende arrangementer 
 

1. Sophie Amalie Gårdens skovtur afholdes den 8. juni og går til Frilandsmu-

seet – se opslag på området og husk tilmelding. 

2. Sommerfesten bliver i år en sensommerfest, som bliver afholdt onsdag 

den 7. september. Nærmere herom senere ved opslag. 
 

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 

Venlig hilsen 

Kirsten Rønnebæk B611 
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Velkommen til nye beboere 
 

Februar 2016 B602 Birthe og Villy Andersen – flytter fra B102 

Marts 2016 A709 Jonna Wendel 

April 2016 B102 Helene og Hans Georg Michaelsen 

 A708 Gertrud Nygaard Philipsen 

Maj 2016 A612 Hanne Kragh 

 A512 Svend Korn 
 

 

 

                                                    
 

 

 

 
 

 

 

Med venlig hilsen 

Redaktøren 


