
VA 4 Syd 
Nævnsmøde den 28. november 2005. Referat 
 
Deltagere: Maja Reutzer, Ove Hansen, Dorte Larsen, Erik Vang Nielsen, Allan Vangsøe, Kay-Erik 
Pedersen, Edvard Carlsen, Michael Willumsen, Tove Meyling 
Afbud: Henny Eilersen 
 
Dirigent: Edvard Carlsen 
Referent: Tove Meyling 
 
1) Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelse: Pkt. 4J: Varme, og pkt. 5 A Beboerhus 
 
2) Godkendelse af referat af 14.11. 
 
Punktet vedr. beboermøde om aktivitetshus – lovlighed streges. 
Bemærkning til pkt. 4: Nævnet blev ikke indkaldt til beboerhusgruppens møde ved en beklagelig 
fejl. 
 
Referatet herefter godkendt. 
 
3. Valg af referent og dirigent til mødet den 12. december 
 
Erik valgt som dirigent. 
Maja valgt som referent – Dorte er støttereferent. 
 
4) Driften til og fra: 
 
A) Status på køkkener: Sagen skal behandles i kommunalbestyrelsen den 13. december. 
Nævnet gør indsigelse imod, at det tager VA’s administration så lang tid at få sagen 
videreekspederet, den var på bestyrelsens møde i september. 
 
B) Begrønning af betonmur:  
Det har ikke været muligt at få håndværkere til at udføre arbejdet, men arbejdet sættes i gang, så 
snart det er muligt. Udsættelse er aftalt med 2020-sekretariatet. 
 
C) Status på træfældning: 
Michael har modtaget en del svar, men kun få indsigelser. De behandles på møde med miljøgruppen 
den 15. december, og derefter igen på nævnsmøde. 
Sygdom i kastanjetræer: hvis vores kastanjer er angrebet, bør driften sørge for at brænde bladene. 
 
D) Status på genbrugspladsen:  
Der er aftalt møde med genbrugsgruppen den 2. december. 
Information om den nye ordning er sendt til nævnet. 
Nævnet beder om bedre information til beboere og nævn, så der ikke opstår situationer på 
genbrugspladsen som for nylig, hvor containere var udskiftet uden at genbrugsgruppen havde hørt 
noget om det. 
Trailer foreslås indkøb, så beboere selv kan køre affald til Gadagervej (beslutning blev ikke truffet). 



 
E) Status på skurene 
Liste over skurene kommer, men det har været et større arbejde end driften havde forestillet sig. 
Listen mailes rundt til nævnet, og derefter drøftes holdning til skurfordeling. 
 
F) Råderet 
 
Drøftelse af materiale udsendt fra VA – udsættes til Erik og Maja har været til møde om råderet. 
 
G) 2020-projekt – kunstbelysning 
Udsættes til næste møde.  
 
H) Ansættelse af person til rengøring 
Nyansættelse har fundet sted. 
 
I) Betaling for uddeling af Betonhjertet og andet fra nævnet 
Udbetales via administration af hensyn til skatteregler. 
 
J) Status på varme 
Varmeprojekt i Vest: 2 huse er udpeget til forsøg med isolering af sokler m.m. 
Tidligere forsøg i vores afdeling med udskiftning af vinduer og radiatorer – effekten undersøges. 
Michael spørger efter varmeregnskab for de to huse. 
 
K) Hjemmesiden 
Ny hjemmeside koster 8.000 kr. i anskaffelse, som betales over beboeraktivitetskonto  + 400 kr. pr. 
måned i drift, som betales af driften. 
Vedtaget af nævnet. 
Driften har det overordnede ansvar for den daglige administration. Der nedsættes en 
hjemmesidegruppe under IT-udvalget. 
 
L) Superwood 
Superwood er danskproduceret, miljørigtigt trykimprægneret træ. Michael undersøger, hvad det 
koster i forhold til det nuværende trykimprægnerede træ. 
Sagen er tidligere uddelegeret til miljøudvalget. 
 
M) Timer brugt til aktivitetshus 
Michael har brugt mange timer på projektet og der var spørgsmål til, om vi får penge for det. 
Det gør vi ikke, men timerne er ikke spildt, for der er opnået mange gode kontakter undervejs. 
Ved fremtidige projekter vil vi dog sørge for en rimelig fordeling af udgifterne. 
 
N) Plankeværk i Ravnen 
Der rykkes for at arbejdet bliver udført, som tidligere lovet. 
 
O) Asfalt i Uglen/Ravnen 
Afdelingen har betalt for kommunens stykke. Michael sørger for at få penge hjem fra kommunen 
for vejen ved indkørslen. 
 
 



P) Saltning af stier 
Driften har taget snerydning og glatførebekæmpelse tilbage. 
Ny saltlagesprøjte indkøbes og bruges til stier og p-pladser – den sparer salt og er mere miljøvenlig. 
Mellem kl. 22 og kl. 7 skal der ikke udføres snerydning eller glatførebekæmpelse. 
 
Q) Vedligeholdelse 2006 
 
MW lovede at nævn og drift foretager en markvandring og drøftelse, før større flisearbejder og 
parkeringspladsrenovering sættes i gang. 
 
 R) Stibelægning 
 
De afsatte penge er ikke brugt, men der er købt en del fliser, som skal bruges i 2006. 
 
S) Petanquebanen 
 
Opsætning af hegn af håndværkere er for dyrt. Afdelingen kan levere stolper og brædder, og 
frivillige opsætter selv til foråret. 
 
5. Tilbagemelding fra miljøgruppen, ang. Ansøgning 
 
Miljøgruppen giver en melding om ansøgning fra beboer om hækplanter og om tilladelse til at 
bruge fældede træer til møbler. 
Når den store træfældning går i gang kan beboere få lov til at hente træ til brændeovne og andet. 
Andre udefra kan købe træet (pris?) 
 
5A . Beboerhus 
 
Ove og Tove orienterede om beboerhusgruppens forslag til opstart af aktiviteter i januar. 
Michael undersøger pris på nyt låsesystem og videoovervågning. 
Brandsikkerhed checkes 
Maja går ind i gruppen i stedet for Kay-Erik. 
Der er lavet midlertidige regler for brug af huset, og der kan strammes op, hvis der er behov. 
Der laves regler for udlevering/aflevering af nøgler, alarm m.v. 
 
6. Ansøgninger 
Ingen. 
 
7. Post 
Blev fremlagt. 
 
8. Eventuelt 
Brandvej i Uglen er spærret af p-plads. En plads sløjfes. 
Edvard mindede om julearrangement søndag den 4. 
Der blev meldt tilbage om julefrokosten, som holdes den 16. dec. 
 
Referent 
Tove Meyling 


