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Afdelingsbestyrelsesmøde den 17. juni 2009, klokken 18:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: - 
  Driften: Michael Willumsen 
Afbud Henny Eilersen, Dorthe Larsen og Lena Kujahn 
Fraværende Tonni Bodal 
 
 

0. Boligsociale viceværter 
Præsentation 
PowerPoint præsentationen fra mødet søges fremskaffet. 
 
Orientering og dialog vedrørende den forestående Naboskabs undersøgelse. 
Materialet er omdelt den 14. juni 2009 
Sidste frist for at få ekstra spørgsmål med i undersøgelsen er 19. august. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. maj 2009 
Godkendt 
 
”To-do-liste & løse ender” gennemgået. 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde 
Dirigent – Vibeke 
Referent – Flemming 
 
Afdelingsbestyrelsesmøder: 
Torsdag den 13. august: uden driften 
Tirsdag den 25. august: med driften - budgetbehandling 
Tirsdag den 8. september: med driften - budgetbehandling og planlæggelse af beboermøde 
Onsdag den 30. september: uden driften - evaluering af beboermøde samt opsamling på vedtagel-
ser 
Tirsdag den 20. oktober: med driften 
Onsdag den 11. november: uden driften 
Tirsdag den 8. december: med driften 
 
Beboermøde: 
Tirsdag den 22. september 
 

4. Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen 
Punkt 5 i forretningsordenen ændres til - Dagsorden til møder i afdelingsbestyrelsen udsendes frem-
over af referenten. 
Godkendt 
 
Fast dagsorden for møder i afdelingsbestyrelsen 
Dagsordnen til dette møde bruges som skabelon, minus dette punkt. 
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5. Økonomi 
Regnskab 2009 - konto 118 og 119 
Gennemgået inklusiv afklarende spørgsmål. 
 
Budget 2010 – køreplan 
Fredag den 24. juli: Første udkast sendes til afdelingsbestyrelsen 
Tirsdag den 11. august: Førstebehandling af økonomiudvalget - klokken 17:00 
Tirsdag den 25. august: Andenbehandling af afdelingsbestyrelsen 
Eventuel ekstrabehandlinger i økonomiudvalget 
Tirsdag den 8. september: Tredjebehandling af afdelingsbestyrelsen 
Fredag den 11. september: Budget husstandsomdeles 
 

6. Driften til og fra 
Løse hunde 
Driften indkøber og opsætter et antal piktogramskilte, som viser at hunde skal føres i snor. Skiltene 
opsættes ved adgangsvej og stier ind til afdelingen. 
 
Spørgsmål fra seneste møde: Er husdyrreglementets punkt 7, vedrørende hunde i snor, gældende 
på græsarealerne langs eksempelvis Sletbrovej? 
Svar: Principielt nej, græsarealerne tilhører kommunen. 
 
Maling af plankeværker - ABC projekt 
Der etableres et forsøg hvor udvalgte beboere får tilbud om maling af plankeværk. Arbejdet udføres 
som et motiverings- og aktiveringsprojekt, af unge fra lokalområdet, under ledelse af Lam fra ABC. 
Materialer mm. leveres af afdelingen, som også afsætter maksimalt kr. 15.000,- til honorering af de 
unge, som deltager i projektet. 
 
Råderet – Orientering 
Forskellige senarier og tænkte eksempler blev vendt. 
 
Parkering af påhængsvogne – beboermøde beslutning 
Michael har på baggrund af de nuværende parkeringstilladelser udarbejdet en liste indeholdende de 
beboere, som bliver tilbudt at leje en parkeringsplads til deres påhængsvogn. Beboere som ikke er 
på listen, skal ansøge BO-Vest om at leje en parkeringsplads. 
De er enighed i afdelingsbestyrelsen om at den, af Michael brugte fremgangsmåde er retfærdig. 
Forventningen er at der skal betales leje fra og med den 1. august, hvor de eksisterende pladser og-
så vil være nummeret fra 1 til 34. 
 
Arbejdsplaner 
Michael har rundsendt de ydelses kataloger, som er gældende for afdelingen. Den videre behandling 
af problematikkerne omkring arbejdsplaner og 1-meter regel sker i teknisk udvalg. 
 
Der er sydom og andet fravær blandt afdelingens ansatte. Det er derfor nødvendigt at prioritere ar-
bejdsopgaverne, og enkelte opgaver kan blive udskudt. 
 
Beboerhuskøkken 
Der er indhentet et alternativt tilbud på renoveringsopgaven. Prisen på det alternative tilbud er dog 
stort set identisk med det oprindelige tilbud, hvorfor dette vælges. Der er gjort plads i beboerhuska-
lenderen til, at arbejdet kan udføres medio august. 
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7. Udvalg og grupper 
It udvalg – Tema aftener vedr. bolignet 
Første tema aften blev afholdt 16. juni med deltagelse af en repræsentant fra ComX, og ca. 50 be-
boere. 
Næste tema aften afholdes den 22. juni med deltagelse af repræsentanter fra Antenneforeningen 
Brøndby og YouSee. 
 
Antennesignaler og kabler 
Michael er ved at teste nogle kvalitets antennekabler. Hvis testen falder heldigt ud, så vil det være 
muligt for beboerne at købe disse kabler via driften. Der kommer nærmere information i Betonhjer-
tet. 
 
Samrådsmøde 
Der er udarbejdet et katalog over hvilke kendetegn og særpræg, der kunne blive en del af fremti-
dens ”Albertslund Syd”. 
  
Teknisk udvalg – Kompetence område 
Punktet udskudt til næste møde. 
 

8. Post 
Postliste udsendt pr. mail den 14. juni 2009 
Gennemgået 
 

9. Ansøgninger 
Ingen 
 

10. Møder og kurser 
BO-Vest boligkonference på Sørup Herregård – tilmeldingsfrist 24. juni 
Hele afdelingsbestyrelsen forventes at deltage. 
 
Maja og Vibeke har planer om, at deltage på et eller flere it kurser i BO-Vest regi. 
 

11. Eventuelt 
Intet 

 
 
To-do-liste & løse ender  
Nr. Hvad Hvornår Hvem 
1 Kontaktpersoner fra Genbrugsgruppe og Fastelavnsudvalg - Udvalgene 
2 Arbejdsplaner samt 1-meter regel - Teknisk udvalg 
3 ABC - Adresseliste over afdelingsbestyrelsen - Henny 
4 ABC - Godkendelse af Partnerskabsaftale - - 
5 ABC - Påføres afdelingen yderlige udgifter? - - 
6 Beboermøder - Års kalender og tjekliste - - 
7 Frist for ekstra spørgsmål til naboskabsundersøgelse 19. august - 
8    
9    
10    
 


