
 

 

 

 

 

 
Redaktion: Preben Thomsen, A 302 - e-mail: preben@sillas.dk Side 1 af 9 
 

September 2016 
 

Indholdsfortegnelse Side  Indholdsfortegnelse Side 

Kort referat fra beboermøde d. 31.8.16 1 Efterlysning 7 

Læserbrev 3 Nyt fra Køkkenet 8 

Orientering fra bestyrelsesmøde d. 13.9.16 3 Nyt fra Ejendomskontoret 8 

Levnedsbeskrivelse 4 KulturCaféens Kalender 2016 9 

Musisk Sommer 6 Velkommen til nye beboere 9 

 
 

Kort referat fra Beboermødet den 31.august 2016. 

o Der blev budt velkommen til et meget stort fremmøde. Specielt til nye beboere 

og vores unge studerende.  

o Også velkommen til fem medarbejdere fra vores nye administrator DEAS, som 

fremover vil betjene Sophie Amalie Gården.   

o Der var indkaldt til orienteringsmødet for at give en orientering om SAG siden 

sidste møde for 4 måneder siden og for samtidigt at præsentere DEAS.                                                                                  

Vigtige punkter fra årsmødet i maj måned var  

o ophævelsen af administrationsaftalen med Arup & Hvidt   

o overgangen til DEAS pr. 1.juli 2016   

o Plejehjemmets nedlæggelse samt 

o anvendelsen af lokalerne efter Plejehjemmet.                                                                                                                                                 

Ny administrator 

o DEAS kontaktede A&H medio maj omkring overtagelsen 1. juli 2016. Det var 

svært at få kontakt, men det skete stille og roligt i juni måned.  

o PBS aftaler kunne ikke komme på plads straks, da det tager flere uger at få 

etableret – men DEAS og A&H har fået det på plads uden at vi lejere har mær-

ket noget.  

o Bankaftaler tager ligeledes meget lang tid at få flyttet – men DEAS har for-

midlet at SAG også betalte udgifter/regningerne fra 1. juli. Stor ros til DEAS. 

De svære udfordringer har begrænset sig imellem DEAS, Anne Thea, Palle og 

undertegnede, men alt er forløbet meget tilfredsstillende.                                                                                                                      

Studieboliger  

o Istandsættelse af lokalerne/værelserne gik i gang kort efter, at sidste beboer 

var flyttet ud.  
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o Lejeniveau blev udregnet i samarbejde med DEAS. Samme m2 leje som SAG´s 

øvrige boliger, men med opkrævning af den nye § 18 og 18b vedrørende udven-

dig vedligeholdelse.  

o Opslag om studiebolig blev annonceret over for SAG´s beboere, og det viste 

sig, at rigtig mange kendte til unge mennesker, der skulle studere i København. 

Medio juli var halvdelen udlejet og for 8 dage siden var alle 43 boliger udlejet.                                                                                                                                    

Det tilskud SAG fik til ejendommens drift gennem overenskomsten med Frede-

riksberg Kommune var ca. 1.5 mil. Dette er nu erstattet af en lejeindtægt på 

ca. 2.0 mil. årligt. Vi har fokus på den nu manglende omsætning i køkkenet fra 

Plejehjemmet og følger de meget mindre vareindkøb og de mindre personale-

omkostninger. Der skulle fortsat være en fornuftig økonomi i restauranten.   

Bestyrelsen og DEAS  

o Første bestyrelsesmøde er fastsat til 13. september. Der vil bl.a. blive drøftet 

huslejen fremover og en plan for renovering af bygning C samt mange andre 

punkter.  

o Huslejen er helt sikkert det emne, der er størst interesse for i forbindelse 

med overgangen til ”omkostningsbestemt leje”. I første omgang er det forskel-

len på, hvad vi betaler til udvendig vedligeholdelse. Indtil nu 43 kr. pr. m2 – men 

i fremtiden 166 kr. pr. m2. Denne store stigning vil vi som oplyst tidligere regu-

lere over nogle år, så huslejen vil få en fornuftig regulering.                             

Som sagt ” ingen kæmpestore lejestigninger”.                                                                       

Advokatundersøgelse  

o Advokat Kresten Valdal´s undersøgelse medførte ophævelsen af samarbejdet 

med Arup & Hvidt. Det medførte også en stævning mod Arup & Hvidt for de 

mest alvorlige forhold. Stævning på ca. kr. 1.8 mil. er indleveret 8. juli 2016 og 

efter anmodning fra A&H har Københavns Byret givet udsættelse med svar-

skrift til 13.september 2016.   

Afslutning  

o Her vil jeg godt kommenterer de ytringer jeg hører her i huset om mangt og 

meget. Der er mange meninger om, hvordan Sophie Amalie Gården skal fungere. 

Der er beboere, der opfatter sig som arbejdsgiver, hvilket giver megen snak i 

krogene.  
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o Sådan er virkeligheden ikke. Vi bor i en udlejningsejendom, og det er bestyrel-

sen der i samarbejde med Anne Thea og Palle udfører, hvad der aftales og be-

sluttes af Bestyrelsen.  

o Min opfordring er derfor at denne snak kommer frem på orienteringsmøderne, 

hvor beboerne er tilstede. 

Præsentation af DEAS  

o Afdelingschef Jesper Stolbjerg gav herefter en orientering om virksomheden 

og præsenterede teamet, der i dagligdagen betjener SAG og SAG´s bestyrel-

se.                                                                    

Herefter blev der åbnet for spørgsmål fra salen 

o Denne del vil jeg ikke kommentere med andre ord end ”pinligt”. Når man ikke 

kan tale ordentligt og ikke respekterer, at ens egne synspunkter ikke bliver 

gennemført – så er det ærgerligt, at det overskygger et ellers godt møde.  

Steen Jørgensen                                                                                                                                       

Formand for bestyrelsen 
 

Læserbrev: 

o Vi er gennem det sidste år til halvanden jævnligt blevet orienteret om nye til-

tag og forandringer i Sophie Amalie Gården af vores formand for bestyrelsen 

Steen Jørgensen. 

o Det har været en meget positiv oplevelse og er foregået i en god atmosfære. 

o Det var derfor en meget kedelig oplevelse for os andre at opleve den meget 

aggressive, vredladne og ondskabsfulde tone, som fremkom i nogle af indlægge-

ne fra enkelte beboere på beboermødet den 31. august 2016. 

o Ét er at være uenig, men kan vi ikke alle sørge for, at fremtidige orienterings-

møder bliver holdt i en ordentlig tone. 

o Så fremover: ”Tal ordentlig, det koster ikke noget”. Tak. 
 

Kirsten Rønnebæk og Preben Thomsen 

B611     A302 

Orientering fra bestyrelsesmødet den 13. september 2016.  

o Hermed en foreløbig orientering omkring 3 af punkterne fra bestyrelsesmødet.                                      

Der fremlægges naturligvis referat fra hele bestyrelsesmødet senere. 
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Status vedrørende omlægning af huslejen til omkostningsbestemt husleje  

 herunder beregning af hensættelser til udvendig vedligeholdelse iflg. §18 

og §18b                                                                                                 

o Hensættelserne til Grundejernes Investeringsfond er ved lov fastsat til 166 

kr. pr. m2 årligt. Vi lejere betaler p.t. 23 kr. pr. m2 årligt.                                                                                                                          

Det blev besluttet at varsle hele forhøjelsen på 143 kr. pr. m2 årligt pr. 1. ja-

nuar 2017 - men med en rabat på 127 kr. pr. m2 for 2017 - så lejestigningen kun 

bliver på 16 kr. pr. m2 for året 2017.  

o Rabatten vil blive reguleret én gang årligt indtil der opkræves det fulde beløb i 

henhold til loven. Hvor mange år det vil tage før beløbet er indfaset, kan ikke 

siges, kun at boliglejen skal følge en normal regulering. 

o Når varslingsskrivelsen fremsendes her i september, vil skrivelsen også 

meddele en dato, hvor DEAS v/teamchef Pernille Linnet vil orientere om 

omlægning af huslejen til omkostningsbestemt husleje og besvare spørgsmål. 

o Revision af vedtægter                                                                                                                                   

Det blev besluttet af advokat Kresten Valdal skal undersøge fundamentet for 

SAG`s vedtægter. Hvor står Den Selvejende Institution efter at Frederiks-

berg Kommune ikke yder tilskud og garanti. 

o Beslutning om renovering af bygning C                                                                                                   

Det blev besluttet at få Peter Jahn & Partnere (rådgivende ingeniørfirma) til 

at fremlægge plan for renovering og prissætte den plan, som tidligere er frem-

lagt og ligger i biblioteket. Dette kan herefter danne grundlag for igangsæt-

ning af renoveringen. 

Steen Jørgensen                                                                                                                                             

Formand for bestyrelsen 

 
 

Levnedsbeskrivelse af Wilhelmina (Willy) Florence Madsen, f. Jansen – 101 år 

o Født og opvokset som brite i kronkolonien Singapore. 

o Ansat som sekretær i ØK, hvor hun mødte Erik Madsen, som hun i 1941 blev 

gift med. 

o Fik sit eneste barn i 1942 kort før Singapore overgav sig til de japanske styr-

ker.  
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o Familien nåede ikke at forlade Singapore inden den japanske besættelse og 

blev interneret i Bahau på fastlandet i det daværende Malaya, hvor der fulgte 

et par forfærdelige år under yderst primitive forhold, med hårdt landbrugsar-

bejde og tropesygdomme, især Malaria, som er par gange var ved at tage liver 

af hendes mand. 

o Et års tid efter befrielsen i 1945 kom familien til Danmark på et års orlov, og 

da hendes mand efterhånden var restitueret, vendte familien tilbage til Singa-

pore og arbejdet hos ØK. 

o I 1950 fik hendes mand til opgave at åbne en filial i Jakarta, Indonesien, men 

da området var plaget af politiske uroligheder, var Willy og hendes søn i knap 

to år bosat i Danmark (Holte) indtil forholdene i Indonesien tillod en nogenlun-

de normal tilværelse, hvorefter familien atter blev forenet i Jakarta. 

o I 1954 var familien igen i Danmark i nogle måneder, bl.a. for at få optaget søn-

nen på kostskole, hvorefter ægteparret returnerede til Jakarta.  

o I 1958 vendte de hjem til Danmark og bosatte sig på Frederiksberg, først på 

Bülowsvej så på Thorvaldsensvej, og ved mandens førtidspensionering (pga. 

svigtende helbred efter tropesygdommene) på N.J. Fords Allé.  

o I størstedelen af perioden havde Willy ansættelse hos forskellige firmaer, 

hvor hun som korrespondent kunne udnytte sine gode engelsk- og danskkund-

skaber. 

o Efter de mange år i troperne savnede ægteparret lidt varmere himmelstrøg, så 

i 1965 realiserede de størsteparten af deres ejendele og flyttede til Portugal, 

hvor de omtrent midt i landet, i et smukt bjergrigt område, forpagtede en 

”quinta”, hvor de blandt meget andet forsøgte sig med lidt majsdyrkning og vin-

avl. 

o I 1967 døde hendes mand, og hun måtte flytte tilbage til Danmark og Fjords 

Allé, hvor hun efter adskillige år på 4. sal uden elevator valgte at flytte til So-

phie Amalie Gården. 

o I årene efter 1967 har Willy ihærdigt forsøgt at holde kontakt til sin vid-

strakte familie og vennekreds ved utallige rejser til Singapore, Australien, USA 

og Sydamerika, ligesom hun har sat pris på besøg af venner og familie fra såvel 

ind- som udland. 
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o De seneste 3-4 år har, ikke overraskende, været præget af fremskreden al-

derdom: dårligt syn, alvorlige gigtsmerter med deraf følgende manglende mobi-

litet, særdeles dårlig hørelse og dermed vanskeligheder med forståelse og tale 

af især dansk. 

o Trods strabadserne er der næppe tvivl om, at hun holder ud lidt endnu. En af 

hendes styrker som katolik er en urokkelig tillid til, at der er en mening med al 

galskaben 
 

Underskrevet af W Madsen 

B501 
 

Musisk Sommer 

o København har igen i år oplevet en musisk sommer med Jazz Festival i juli må-

ned, hvor der også var Opera Festival. 

o Jazz Festivalen blev gennemført med arrangementer i Nyhavn og på mange an-

dre pladser i København og i Koncertsalene. 

o Opera Festivalen var også flyttet ud i det fri på den nye Ophelia Plads foran 

Skuespilhuset samt i hallerne på Nørrebro. 

o Turbådene på kanalerne blev udnyttet med opera og operetter sunget for fuld 

udblæsning af danske operasangere. 

o Der var operaforestillinger i Operaen på Holmen og i Det kgl. Teater på Kon-

gens Nytorv. 

o Her overværede jeg operaen SALOME af Richard Strauss, som er bygget over 

Hedwig Lachmanns tyske oversættelse af Oskar Wildes skuespil. Operaen blev 

uropført i Dresden i 1905. 

o I København er den instrueret af Stefan Herheim.  

o Det er en nytestamentlig historie om kong Herodes steddatter, den smukke 

Salome, der med sin charme og skønhed snor sin stedfar om sin lillefinger. 

o Men så kommer det, som jeg ikke kan forstå, at man altid laver om og moderni- 

serer iscenesættelser af de gode gamle operaer? 

o Hvorfor skal f.eks. “La Boheme” foregår mellem narkomaner og ludere (Saltz-

burg Festival), og hvorfor skal man have moderne tøj med slips og jakkesæt på i 

“Boris Godunov” i Det kgl. Teater? og i omtalte “Salome” – danser Stalin med 

Hitler i en jødisk kædedans!!! 
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o Stakkels Richard Strauss- han må rotere i sin grav! 

o Skulle man ikke i stedet for give det unge publikum indblik i datidens historie 

(hvis skolen ikke kan magte opgaven) og vise skikke, tøjstil og billeder af dati-

dens epoke? 

o Så vil man ikke opleve, at en kendt skuespiller i “Hvem vil være millionær” ikke 

kunne svare på spørgsmålet: “ Hvad var Napoleons Familienavn?” 

 

Hanna Busch- Møller 
 

Efterlysning 

o Den 13. april 2016 blev vort beboerråd nedlagt ved en ekstraordinær general-

forsamling. 

o Den 2. maj 2016 var der Årsmøde med bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 

o I dette tidsrum forsvandt to lysegrå ringbind fra en reol lige inden for døren i 

læsestuen. 

o Det var hele historikken fra møder i Sofie Amalie Gården fra ca. 2008 til 2014. 

o Det drejer sig om orientering både fra beboermøder, hvor bl.a. den daværende 

beboerrepræsentation (oprettet i medfør af lejeloven) blev nedlagt og fra 

årsmøder, som bestyrelsen indkalder til jfr. gældende vedtægter. Det er altså 

detaljerede og vigtige informationer, der nu er forsvundet. 

o Er der nogen, som har kendskab til historikkens forsvinden, så giv venligst lyd 

fra jer, stil dem på plads eller kontakt undertegnede. 

o Hvis ikke ringbindene er på deres plads igen inden to uger fra udgivelsen af 

SAGEN, skal jeg anmode bestyrelsen/udlejer eller administrator DEAS om at 

rekonstruere indholdet af referater fra samtlige møder siden 2008, så disse 

igen kan give beboerne orientering om, hvorledes møderne igennem årene i So-

phie Amalie Gården er forløbet. 
 

Venlig hilsen 

Flemming Hedegaard Petersen, B 516 
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Nyt fra Køkkenet 

Smørrebrød på hverdage 

o Husk mulighederne for at få smurt smørrebrød alle hverdage mellem kl. 11.30 

og kl. 15, mens du venter. 

o Smørrebrødet kan spises i restauranten eller tages med op i lejligheden. 

o Luksussmørrebrød 

o Det er også muligt at bestille luksussmørrebrød, som du kan tage med op i lej-

ligheden, hvis du har gæster. Bestilling senest to dage før, du skal bruge det. 

o Onsdags frokosttilbud 

o Husk også det fordelagtige frokosttilbud på 85 kr. hver onsdag fra kl. 13 til kl. 

15, som nu er udvidet til også at kunne nydes lørdag og søndag i samme tidsrum. 
 

Oversigt over Søndagsfrokosterne m.m. 

 

2016  

30. september Skaldyrs arrangement –  

2 billetter undtagen for faste pensionærer 

23. oktober Søndagsfrokost 

10. oktober Mortens aften –  

2 billetter undtagen for faste pensionærer 

20. oktober Søndagsfrokost 

18. december  Søndagsfrokost 

26. dec. /2. juledag Julefrokost –  

2 billetter undtagen for faste pensionærer 

2017  

15. januar Søndagsfrokost 

 

Nyt fra Ejendomskontoret  

HUSK!  

o Nøgler til Gæsteværelse skal afleveres i brevkassen til værelse 18 i stuen, Ma-

rielystvej nr. 52. Se skiltet på døren.  

o Aflevering skal ske senest kl. 10 på afrejsedagen. 
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KulturCaféens kalender 2016 

Dato Tid Arrangement 

29.9.16 Kl. 19.30 Foredrag af farmaceut Axel Ejner Lindgren 

”Et glas Humørpiller” 

7.10.16 Kl. 13.00 Modeshow 

18.10.16 Kl. 13.30 – kl. 15 Skomarked 

20.10.16  Loppemarked 

24.11.16 19.30 Foredrag af tidligere højskoleforstander og 

minister Grethe Rostbøll 

27.11.16 Kl. 14.30 Første søndag i Advent – vi tænder lysene 

på Juletræerne i haven og synger julen ind 

Uge 50 Kl. 19.15 Banko 

Der kommer opslag, når tiden nærmer sig. 

 

Velkommen til nye beboere 
 

Juni 2016 B504 Catrine Gangergaard Nielsen 
Juli 2016 B708 Lisbeth Rasmussen 
September 2016 A415 John A. Sattari 
 A512 Anne Rygaard  
 A612 Hanne Kragh 
 B301 Aase Thaning 

 

Vi byder samtidigt velkommen til de studerende, som er flyttet ind i de frigjorte 

lokaler i stuen og første sal i Blok A.  


