Referat
Ballerup Ejendomsselskab
Møde den 13. oktober 2015
Udsendt den 15. oktober 2015

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 13. oktober 2015,
kl. 17.00, i fælleshuset Teglværket, Egebjergvang 85, 2750 Ballerup

Til stede:

Inge Støvring Petersen, Jytte Skaaning, Susann Taha, Bent Gregersen, Gert Melgaard, Kjeld Jørgensen, Tom Nielsen, Hanne Wittus, John Olsen, Jette Engel Andersen og Ole Andersen

Afbud fra:

Bent Lund Andersen, Annie Sachse, Ida Cordtz og Bjarne Sørensen Kjærsgård

Fra KAB:

Henrik Lindegaard Bering, John Petersen og Marianne Vittrup
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Referat
Ballerup Ejendomsselskab
Møde den 13. oktober 2015
Udsendt den 15. oktober 2015
Formanden bød velkommen. Susann Taha blev valgt som dirigent.

Sager til beslutning:
1. Godkendelse af nybyggeri - seniorbofællesskab på Banegårdspladsen (LUKKET PUNKT)
Ballerup Ejendomsselskab blev i sommeren 2015 kontaktet af Ballerup Kommune, som ønsker at udnytte en byggemulighed ved Stationspladsen til en kombination af privat og alment
byggeri. KAB og formanden for Ballerup Ejendomsselskab havde et indledende møde med
kommunen i juli 2015, hvor kommunen orienterede om deres tanker, om at udbyde denne lille opgave til interesserede boligorganisationer. KAB/Ballerup Ejendomsselskab foreslog
kommunen at overveje en model, hvor de udvalgte sig en samarbejdspartner i et boligselskab, for derefter at udvikle sagen sammen.
Efter lidt dialog med kommunen er det blevet den sidstnævnte model, der arbejdes efter.
Der åbnes op for at etablere en almen bebyggelse af familie/ eller seniorboliger - ca. 18-20 stk.
Hertil kommer en privatfinansieret erhvervsdel på ca. 500 m2 i stueetagen.
Kommunen ønsker at udbyde salg af byggeretter på den private del, med en bestemmelse
om, at vedkommendes private investor kan fremvise en samarbejdsaftale med Ballerup Ejendomsselskab. Byggeretterne til de almene boliger er ikke udbudspligtige, og der er nævnt en
byggeretspris på 2.500 kr./m2 ekskl. moms.
KAB vurderer, at byggemuligheden er god for Ballerup Ejendomsselskab og at det giver
yderligere mulighed for at komplettere selskabets boligudbud i området.
For at sagen kan realiseres, skal der udarbejdes en ny lokalplan, som Ballerup Ejendomsselskab/KAB skal være kommunen behjælpelig med.
Repræsentantskabet har på møde den 20. marts 1997 bemyndiget organisationsbestyrelsen til
at træffe beslutning om afdelingernes regnskab, erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendom, væsentlig forandring af afdelingernes ejendom, grundkøb, iværksættelse af nybyggeri
samt fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse.
Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. september 2015, at indstille til repræsentantskabet at der bygges 15-20 familieboliger som seniorbofællesskab.
Indstilling: Repræsentantskabet godkender nybyggeriet, som indebærer opkøb af byggeretter.
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Udsendt den 15. oktober 2015
Projektet og baggrunden blev præsenteret af Henrik Lindegaard og Marianne Vittrup fra
KAB.
Der vil skulle etableres en ejerforening med den kommende ejer af stueetagen. Ballerup
Kommune lægger op til publikumsrettet erhverv, f.eks. en cafe i stueetagen.
Der vil ikke være udenomsarealer, men tænkes i en tagterrasse og eventuelt en fælles ankomstplatform på 1. sal. Byggeriet vil heller ikke have eget P-areal, så der skal laves en aftale om brug af de omkringliggende P-arealer.
Repræsentantskabet godkendte enstemmigt nybyggeriet, herunder opkøbet af byggeretter.
Mødet sluttede kl. 17.40

______________________
Dirigent

______________________
Formand
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