
 Referat fra Ekstraordinært afdelingsmøde 02-03-2020 kl. 17.30 

 
Referent: Mette Holm-Skjold Roed 
Stemmetællere: Peter + Yvonne 
Dirigent: Bo 
Antal fremmødte: 34 
Antal boliger repræsenteret: 28 
Antal stemmer: 56 
Resultat: enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 
 
Dagsorden: 

1. valg af dirigent: Bo 
2. valg af stemmeudvalg og referent:  
3. forslag: Nye maskiner i vaskeri: ”Pay per Wash” 

 
Formanden for Bestyrelsen i Firkløverparken, bød de fremmødte velkommen og forklarede kort 
hvorfor vi var samlet i dag, nemlig om vores Vaskeri skulle udliciteres, uden nogen former for 
udgift for Firkløverparken fremadrettet.  
Firmaet ”Pay per Wash”  vil gerne overtage, drift, service og vedligeholdelse med 
vaskemaskinerne så Firkløverparken således slipper for udgifter til vedligeholdelsen og nye 
maskiner. Firmaet står for al vedligeholdelse bortset fra rengøring af vaskeriet. Der er lige nu afsat 
30.000 kr. i budgettet til vedligehold hvert år. 

 
Repræsentanten fra ”Pay per Wash” forklarede efterfølgende, at beboere, der ønsker at benytte 
vaskeriet fremadrettet får en brik til at betale med i stedet for vaskekortet. Man sætter penge ind 
på brikken via netbank, og har man ikke netbank kan man gå i banken og få lavet en fast overførsel 
til brikken eller man kan få tilsendt girokort. Det sidste frarådes dog, da det koster en del i 
bankgebyr. Firmaet har også en hotline man kan ringe til, hvis man er i tvivl om noget. 
 
Spørgsmål: Er der nogen minimumsindbetaling til brikken og koster det noget i ’startgebyr’?  
Svar fra repræsentanten: Mindste indbetaling på brikken er 100 kr. og det koster ikke noget i 
’startgebyr’ eller oprettelse. 
 
Spørgsmål ang. prisstigninger.  
Svar fra rep.: Prisen må kun stige index reguleret i forhold til vand og varme. Firmaet har ikke lavet 
pris stinger siden 2016. 
 
Spørgsmål: hvad så hvis man kun vasker en gang i mellem, skal man så også sætte 100 kr. ind på 
brikken? 
Svar fra rep. Ja, man kan ikke sætte mindre end 100 kr. ind.  
 
Spørgsmål om størrelsen af maskinerne. 
Svar fra rep.: 4 maskiner af 8 kg. 
 
Spørgsmål: Får man pengene tilbage når man flytter?  



Svar fra rep.: Ja, restbeløbet på brikken får man automatisk tilbage på den konto, der er indbetalt 
fra. 
 
Spørgsmål: Hvem betaler strømmen?  
Svar fra rep.: Brugerne betaler for strøm- og vandforbrug via betalingen for brug af maskinerne.  
 
Spørgsmål: hvor længe står man uden vaskeri, hvis det her indføres?  
Svar fra rep.: To tre dage. Man kan også booke og afbooke via nettet, app eller manuelt via skærm 
i Vaskeriet. Man kan ikke vaske ind i hinandens tider. Møder man ikke op til en tid, bortfalder 
tiden efter 15 min. Beboere med hjemmepleje kan få en speciel brik, så vasken er booket hele 
vasketiden, selvom man først møder op efter de 15 min. Der er ikke gebyr for ikke at møde op til 
en reserveret tid, men ønsker vi det, så kan firmaet lave det om, så der kommer et gebyr. Men 
bliver det aktuelt, er det noget som, der skal stilles forslag om og besluttes på et afdelingsmøde. 
 
Spørgsmål: Hvad sker der med de maskiner vi har nu? De er jo ikke gået i stykker…  
Svar fra rep.: Man kan give dem til en ride klub, fodboldklub eller lign. eller firmaet kan tage dem 
retur og bortskaffe dem. Maskinerne bruger rigtig meget strøm og vand, derfor kan de ikke 
videresælges eller gives til 3. verdens lande. 
 
Kommentar fra en beboer til ovenstående: De er faktisk ofte i stykker. 
 
Spørgsmål: Hvem finansierer maskinerne?  
Svar fra rep.: Det gør firmaet (Pay per Wash) 
 
Spørgsmål: Kan man vaske dyner i maskinerne?  
Svar fra rep.: Ja, det kan man og maskinerne opfylder, ifølge firmaet, de krav som Astma-Allergi-
forbundet stiller til optimal vask af dyner. 
 
Spørgsmål: Koster det noget at få brik?  
Svar fra rep: Nej, det er gratis. 
 
Spørgsmål: Kan man give de gamle maskiner til flygtningefamilier eller lign.? eller kan man evt. 
gøre noget for de familier, så det bliver mere overskueligt for dem at finde ud af det nye system? 
Svar fra Linda Bestyrelses medlem: Det kan vi se på, hvis forslaget bliver vedtaget, men ja, det kan 
være en mulighed. 
 
Repræsentanten fra Pay per Wash fortalte til sidst at når maskinerne skiftes bortfalder de gamle 
fremtidige reservationer, men der bliver givet besked tre uger i forvejen når det er tid til at skifte 
maskinerne, hvis forslaget vedtages. 
 
Afstemning: Forslaget blev vedtaget. 
 
Vi skal nu beslutte, hvad der skal ske med de gamle maskiner, og se om der evt. er nogen der vil 
have dem. Vil nogen have dem er det en meget vigtig betingelse, at maskinerne bliver afhentet 



senest, dagen før firmaet kommer med de nye, så vi ikke risikerer udgifter for selv at få dem 
bortskaffet i tilfælde af, at dem, der har sagt de vil have dem ikke dukker op alligevel.  
Bestyrtelsen vil orientere om dette. 
 
Mødet sluttede kl. 18.15 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------                                                               -------------------------------------- 
Dirigent                                                                                         Formand for Bestyrelsen 
Bo Mølgaard.                                                                               Flemming Lystrup 
 


