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Afdelingsbestyrelsesmøde den 25. august 2009, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, Dorthe Larsen og Flemming 

V. Wallin 
  Suppleant: - 
  Driften: Michael Willumsen 
Afbud Lena Kujahn 
Fraværende Tonni Bodal 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 13. august 2009 
Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde 8. september 2009 
Dirigent: Henny 
Referent: Flemming 
 

4. Økonomi 
Driftens kommentarer vedr. oplæg til Budget 2010 – opfølgning fra seneste møde. 
106 - Ejendomsskatter: Kommunens regulering er endnu ikke kendt, og derfor er kontoen opjusteret 
til lovgivningens maksimale grænse.  
109 – Renovation: Omfordeling af udgifterne – svarer til 10 rater á ca. kr. 55.000,-  
114,1 - Løn driftspersonale: Budget for 2010 er nedjusteret en smule, da 2090 reelt er sat for højt. 
Kontoen indeholder også refusion vedrørende flexjob. 
114,9 – Ejendomskontor: Kontorhold og brændstof. 
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder: Afskrivning på 55 køkkener. 
127 - Ydelser vedrørende lån til bygningsskader: Tidligere byggesag vedrørende tag og facader. 
 
Antennebudget 2010 
Copy-dan bliver fremover opkrævet direkte hos beboerne. Dette giver indirekte en mindre besparel-
se, da det er det samlede antenneregnskab, som lægges til grund for beregning af administrations-
bidrag. 
 
Generelt er forsikringer billigere end forventet, hvilket også fremgår af budgettet. 
 
Konto 118 og 119 gennemgås på møde i afdelingsbestyrelsen den 8. september. 
 

5. Driften til og fra 
Der blev spurgt til medarbejdernes gartner uddannelse, da nogle hybenroser er blevet klippet uhen-
sigtsmæssigt – problematikken vendes internt i driften. 
 
På seneste møde blev en ansøgning om dispensation fra husdyrreglementets punkt 4, videresendt til 
driften. Ifølge husdyrreglementet gives dispensationer af afdelingsbestyrelsen, hvilket hermed er 
gjort - dispensationen er maksimalt gældende i 5 år, eller kattens levetid. Driften sørger for, at di-
spensation inklusiv tidsbegrænsning overbringes ansøger. 
 
Afdeling er sammen med en række AB og VA afdelinger syd for Roskildevej, via ABC, blevet tilbudt 
om deltagelse i en beboerrådgivnings ordning. Ordningen ville være en udbygning af den beboer-
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rådgivning, som i dag fungere i AB Syd og etagehusene. Af tilbuddet fremgår det, at ordningen ville 
påføre afdelingen en udgift på kr. 172 pr. husstand årligt, hvis samtlige de indbudte afdelinger del-
tager. Der var enighed i afdelingsbestyrelsen om, at takke nej til tilbuddet, på nuværende tidspunkt. 
Flemming udarbejder oplæg til svar brev. 
 
Tilbuddet er vedhæftet dette referat som bilag. 
 

6. Udvalg og grupper 
ABC følgegruppen holder fremover møder sammen med Kanalen. 
 
Dorthe er fremover afdelingens repræsentant i ABC’s arbejdssekretariat, samt suppleant til ABC sty-
regruppe. 
 
Flemming erstatter Vibeke som afdelingens repræsentant i foreningssekretariatet. 
 

7. Post 
Antenneforeningen Brøndby afholder tema aften vedrørende TV Brøndbys fremtid den 2. september, 
og generalforsamling den 29. september. 
 
Albertslund strategien er en folder, som fortæller om planerne for kommunens udviklingsstrategi for 
årene 2008 til 2012. 
 

8. Ansøgninger 
Ingen 
 

9. Møder og kurser 
Næsten alle fra afdelingsbestyrelsen deltager i på BO-Vest konference den 12. september. 
 

10. Eventuelt 
1-2 huse i Uglens kvarter er blevet malet, samt muligvis også et i spættens kvarter. Dette er jf. hus-
ordnen ikke tilladt, og passende forholdsregler bør derfor overvejes - driften undersøger omfanget. 

 
 
To-do-liste & løse ender  
Nr. Hvad Hvornår Hvem 
1 Arbejdsplaner samt 1-meter regel - Teknisk udvalg 
2 ABC - Adresseliste over afdelingsbestyrelsen - Henny 
3 ABC - Godkendelse af Partnerskabsaftale - - 
4 ABC - Påføres afdelingen yderlige udgifter? - - 
5 Beboermøder - Års kalender og tjekliste - - 
6 Beboerrådgivning – oplæg til svar - Flemming 

 
  


