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Afdelingsbestyrelsesmøde den 26. februar 2009 - Referat 
 
Tilstede: 
Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Dorthe Larsen, Maja Reutzer og Tove 
Meyling 
Suppleant: Flemming V. Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
 
Afbud:  
 
Dirigent: Vibeke 
Referent: Flemming 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra 3. februar 2009 
Godkendt 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde 
Næste møde afholdes den 18. marts kl. 19:00 
Dirigent: Vibeke 
Referent: Flemming 
 
4. Henvendelse fra Jørgen Dyrholm vedrørende incitamentstakst 
Der benyttes den samme takst i alle kommunens bebyggelser, uagtet at bebyggelserne er 
vidt forskellige hvad angår isolering og varmeanlæggenes præstationsevne. Der er blandt 
andet mange nye bebyggelser i kommune med varmeanlæg hvor afkølingen er langt 
bedre end i vores gamle anlæg. 
 
Kommunens krav om afkøling stiger år for år, uden nogen hensyntagen til, at en stor del 
af boligmassen i Albertslund efterhånden har en del år på bagen. 
 
Michael forsøger til førstkommende møde i afdelingsbestyrelsen, at indhente relevante tal 
materiale, samt kommunens holdning til differentieret incitamentstakst. 
 
5. Driften til og fra 
Beboerhus 

• Flere af dørene mod haven er meget svære at betjene/låse. 
• Ønske om at der opsættes puslebord på handicaptoilettet. 
• Beholdningen af viskestykker i huset er ikke tilstrækkelig. 
• Rengøring efter en fest er smuttet – den beboer som havde lejet huset, og betalt 

for rengøring, er ikke berettigede til refundering af det indbetalte beløb. 
• Grundet en tilstoppet pumpe, har der været vand i husets kælder. Alle effekter som 

stod i kælderen er ødelagt grundet vandskade. 
• Den generelle oplevelse er, at udlejning af huset fungere godt. Der er dog behov 

for en beskrivelse til lejeren af hvad der er dennes ret og pligt. Denne opgave 
søges overdraget til beboerhusgruppen. 

 



 
Masterplan Syd & ABC 

• Det endelige udkast til helhedsplan for gårdhusenes del af Masterplanen er 
udarbejdet, og indsendt til Landsbyggefonden. Der lægges 10-15 eksemplarer til 
gennemsyn i beboerhuset – helhedsplanen udleveres på opfordring til interesserede 
beboere. 

• Ansættelse af tre sociale viceværter pågår – generelt er der tale om endog meget 
kvalificerede ansøgere. 

 
1 meter regel 

• Hidtil har driften ikke modtaget klager over det udførte, eller kvaliteten af dette. 
• Der er ingen som ønsker afdelingen omdannet til et ’beton helvede’, det er derfor i 

alles interesse, at så meget grønt som muligt bliver stående. 
• Indlysende behov for ændringer ved udenoms arealer håndteres af driften uden 

kontakt til beboerne. 
• Et katalog over hvordan udenoms arealer, og afdelingen som helhed, bør fremstå, 

vil kunne begrænse fremtidige frustrationer og diskussioner. 
• Beboere som har ønsket at håndtere 1 meter reglen selv, men ikke gør dette aktivt, 

hjælpes på vej via en motiverende henvendelse fra driften. 
• Det er Michaels oplevelse, at afdelingsbestyrelsen holdning omkring ansættelse af 

personale til udførelse af opgaver der er tilgået driften, i forbindelse med 
afskaffelse af 1 meter reglen, ikke er i overensstemmelse med tidligere aftaler og 
vedtagelser. 
Afdelingsbestyrelsen fastholder at der skal laves en objektiv vurdering af hvilke 
arbejdsopgaver der forfalder hvornår, og i hvilket omfang disse skal udføres, inden 
der ansættes personale. 

• Eventuelle ansættelser, som kan henføres til reglens ophævelse, skal være kontrakt 
ansættelser med en ansættelsesperiode på et år ad gangen. 

 
Genbrugsplads 

• Der er formodentlig ikke plads til en pavillon/skurvogn, som tidligere foreslået. Der 
skal derfor findes en anden løsning omkring toilet og opholdsrum på pladsen. 
Problematikken skal på dagsordenen til førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. 

 
Parkering af påhængsvogne 

• Michael har ikke kunne få udleveret navne og/eller adresser på ejerne af de 
påhængsvogne, som endnu ikke er udstyret med en parkeringstilladelse. De 
vedtagne regler er dermed svære, for ikke at sige umulige, at håndhæve. 

 
Lys 

• Der er i øjeblikket ved at blive installeret HPFI relæer i afdelingens anlæg til 
udendørsbelysning. Da disse relæer er meget følsomme, vil selv mindre fejl i 
anlægget kunne forårsage strømafbrydelser. Indtil alle fejl er udbedret, vil der 
periodevis være slukket for dele af afdelingens udendørsbelysning. 

 
6. Fællesmøde for grupper og udvalg 
Mødet afholdes den 3. marts med Tove som mødeleder, Flemming som referent, Henny 
og Maja står for bespisning. Hele afdelingsbestyrelsen forventer at deltage.  
 
7. Masterplan 
Afdeling 4 Nord afholder fællesmøde for afdelingsbestyrelserne i gårdhusene. Hensigten er 
at etablere et Masterplan forum for afdelingsbestyrelser hvor holdninger, ideer og 
diskussioner sker uden den topstyring, som ellers præger møder og beslutninger omkring 
Masterplanen. 
Hvilken holdning er der til vedligeholdelse og udskiftning af hvidvare i de andre afdelinger?       



 
8. Brev til bestyrelsen i VA 
Brevet vedrørende voldgiftssagen mellem Relacom og VA, og denne sags indflydelse på 
afdelingens budget for 2009 er sendt. 
Bestyrelsen holder møde den 17. marts, og vi kan forvente et svar umiddelbart herefter.   
 
9. Fastelavn 
Arrangementet bærer præg af, at en opdatering/fornyelse på visse områder er nødvendig, 
blandt andet er musikeren ’lidt træt i noderne’. På trods af dette er arrangementet en 
succes med 60 deltagende børn, samt et utal af forældre, bedsteforældre og andre 
interesserede. 
Der er aflagt regnskab for arrangementet.  
 
10. Økonomi 

• Den foreløbige version af regnskabet for 2008 indeholder en del fejlposteringer, 
som Michael er i gang med at få styr på, sammen med BO-VEST. 

• Alle har modtaget en posteringsoversigt for konto 119, som skal gennemgås på 
førstkommende møde i afdelingsbestyrelsen.  

 
11. Husdyrudvalg 
Udvalget blev etableret i umiddelbar forlængelse af seneste beboermøde, uden at nogen 
andre interesserede havde nogen egentlig mulighed for at melde sig til udvalget. 
Maja er afdelingsbestyrelsens kontakt til udvalget, men hvem er ansvarlig for udvalgets 
arbejde? 
Der har været afholdt møde i udvalget, og der skulle være udarbejdet et oplæg til ny 
husdyrorden – oplæget er ikke forelagt afdelingsbestyrelsen. 
Der er ingen formelle klager over såkaldte muskelhund, men der er eksempler på negative 
henvendelser til driften over disse hunde. 
 
12. Udvalg og grupper 
Intet 
 
13. Ansøgninger 
Ingen 
 
14. Møder og kurser 

• Foreningssekretariat – 5. marts 
• Kursus i helhedsplaner – 10. marts 

Fra afdelingsbestyrelsen deltager Dorthe, Tove, Vibeke og Flemming 
• Styregruppe for Masterplan og 2020 projekt – 12. marts 
• Generalforsamling i Antenneforeningen Brøndby – 26. marts 

Fra afdelingsbestyrelsen deltager Vibeke og Flemming 
Når indkaldelse og dagsorden er modtaget tilbydes medlemmer af IT Udvalget også 
at deltage. 

 
15. Eventuelt 
Intet 
 
 


