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Afdelingsbestyrelsesmøde den 9. december 2009, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: Tonni Bodal 
  Driften: Michael Willumsen 
  Punkt 0: Lea Sørensen - ABC 
  Punkt 1: Gert Pedersen - BO-Vest 
 
  Afbud: Dorthe Larsen og Lena Kujahn 
  
Dirigent: Maja Reutzer 
Referent: Flemming V. Wallin 
 

0. Information fra ABC 
• Næste samrådsmøde ønskes afholdt i 4Syds beboerhus den 4. februar – huset er optaget 

denne dag. 
• Status på forskellige ABC projekter blev ridset op – forventninger, krav og ønsker til det 

kommende års aktiviteter er velkomne. 
• Årets nabo! – indstillingsdeadline 14. december. 

 
1. Driftsleder i 4 Syd 

På baggrund af afdelingsbestyrelsens henvendelse redegjorde Gert Pedersen for beslutningen om, at 
lade afdelingens driftsleder varetage lignende funktioner, i to andre VA afdelinger. Grundet sygdom 
har det været nødvendigt at etablere en midlertidig løsning, så de berørte afdelinger ikke står uden 
driftsleder. Gert Pedersen undskyldte overfor afdelingsbestyrelsen, at denne ikke var blevet hørt, in-
den beslutningen er taget. 
 
Primo januar 2010 vil BO-Vest fremkomme med en model for hvordan driftsleders arbejdstid og op-
gaver fordeles, samt hvordan VA 4 Syd holdes skadesløs. 
 
På nuværende tidspunkt, forventes denne midlertidige løsning at skulle fungere frem til 1. april 
2010, men intet er fastlagt endnu. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2009 
Godkendt  
 

4. Godkendelse af referat fra orienteringsmøde i afdelingsbestyrelses den 11. november 
2009 
Godkendt  
 

5. Valg af dirigent og referent til næste møde 
Dirigent: Henny 
Referent: Flemming 
 

• Møder for det kommende halvår. 
Der var enighed om, at placere møderne på mandage med tre ugers mellemrum. 
Sammen med referatet udsendes et oplæg til mødeplan – kalenderoversigt vedhæftet.



 
 
 Mødeplan – 1. halvår 2010 
 04. januar 08. marts 10. maj 
 25. januar 19. april 31. maj 
 15. februar 29. marts 21. juni 
    
 Alle møder starter klokken 19:00 
  
 Ordinært beboermøde 28. april 
        

6. Driften til og fra 
• Hvordan sikres et ensartede og objektivt grundlag for beslutning om, at udskifte hvidevare i 

de enkelte boliger? 
På grundlag af driftens materiale over udskiftninger af køleskabe er der udarbejdet en stati-
stik, som blandt andet viser, at det gennemsnitlige køleskab i afdelinger, er mellem 8 og 9 
år gammelt. 
Statistikken er udsendt sammen med referatet fra orienteringsmødet den 11. november. 
 
Afdelingsbestyrelsen ser ingen umiddelbar grund til at ændre den hidtil anvendte praksis, 
som den er beskrevet i referatet fra afdelingsbestyrelsens møde den 20. oktober. 
 
Punkt 4B fra ovennævnte møde samt afdelingsbestyrelsens holdning tilgår Miljøgruppen som 
orientering – Flemming sørger for dette. 
 

• Klage over manglende istandsættelse ved indflytning. 
Beboerne er orienteret om, at deres klage bliver behandlet på førstkommende møde i afde-
lingsbestyrelsen. Klagen har været behandlet i Teknisk udvalg. 
Materialet er udsendt sammen med referatet fra orienteringsmødet den 11. november. 
 
På et møde i Teknisk udvalg aftaltes det, at driften skulle tage kontakt til beboeren, dette 
udestår. Der søges afholdt et møde med beboeren, hvor også en repræsentant fra afde-
lingsbestyrelsen kan være deltage. 
 
På ovennævnte møde i Teknisk udvalg blev der desuden truffet beslutning om at individuelle 
aftaler, med henholdsvis nye og gamle beboere, fremover skal foreligge skriftligt. 
 
Flemming udtrykte ønske om at deltage i et fraflytningssyn – Michael forsøger at arrangere 
dette. 
 
Der forsøges også arrangeret et fraflytningssyn, for en samlede afdelingsbestyrelse. Driften 
udvælger en repræsentativ fraflytningsbolig og indkalder herefter afdelingsbestyrelsen for 
en gennemgang af boligen med henblik på at få foretaget en vurdering af fejl, mangler, 
vedligeholdelsesstandard samt at få fastsat istandsættelsesniveauet.  
 

• Skiltning - Hunde skal føres i snor 
 
Enkelte skilte er sat op. 
 

• Parkering af påhængsvogne - er alle registreret og betales der for pladserne? 
Kommentar fra Michael: 2 pladser er ikke lejet ud. 
 
Der er på nuværende tidspunkt kun én ledig plads, og der betales for de udlejede. 
 
Der er eksempler på at carportene benyttes til parkering af påhængskøretøj, hvilket ifølge 
lejekontrakten for carporte ikke er tilladt. Parkering af påhængsvogne, i mere end 24 timer, 
må kun foregå på de til formålet markerede pladser. 
 
Driften foretager sig det nødvendige i forhold til lejere af carporte, som aktuelt ikke overhol-
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der lejekontraktens punkt 2 hvoraf det fremgår, at lejemålet kun må anvendes til parkering 
af motorkøretøjer. 
 

• Parkering i og omkring afdelingen, herunder regler for udlejning af carporte og pladser for 
påhængsvogne. 
 
Udlejningsreglerne for carporte og parkeringspladser for påhængsvogne skal opdateres og 
lægges på nettet. 
 
Køretøjer med en totalvægt på over 3.500 kg. må ifølge kommunens parkeringsbekendtgø-
relse hverken parkeres på Vridsløsevej, Sletbrovej og Fuldbrovej i tidsrummet 19:00 til 
07:00. 
 
Specielt Vridsløsevej er udsat for parkering af tunge køretøjer, hvilket er til gene for de om-
kringboende. Private henvendelser til myndighederne har ikke udvist nogen effekt, hvorfor 
afdelingsbestyrelsen vil fremkomme med en officiel henvendelse til politiet – oplæg udarbej-
des af Flemming. 

 
• Der er en, i flexjob ansat medarbejder, hvis arbejdstid reduceres fra 20 timer til 16 timer 

ugentligt, dette har ingen indflydelse på afdelingens økonomi. 
 
En af afdelingens traktorer er gået i stykker. Udbedring af defekten kan påvirke økonomien, 
alt efter hvilken løsning der findes mest rentabel. 
 
Genbrugspladsen skal være aflåst – løsning er under udarbejdelse. 
 
Efter seneste indbrud i beboerhuset er vindueslisterne sikret mest muligt – det forhindre ik-
ke indbrud, men gør det blot mere besværligt at komme ind. 
 
Der er monteret en ekstra døråbner knap ved hoveddøren i beboerhuset. Der var mange 
som ikke opfattede den eksisterende knap som værende til brug ved åbning af døren. 
 
Rampen ved indgangen til beboerhuset fungerer ikke optimalt, blandt andet er den meget 
glat ved regn. Der arbejdes på en løsning hvor stien hæves, men indtil denne løsning er 
godkendt og udført, så er den eksisterende rampe eneste løsning. 
 

7. Åbent brev fra Jørgen Hansen til afdelingsbestyrelsen 
Flemming udarbejder oplæg til svar. 
 

8. Udvalg og grupper 
• Arbejdsplaner – orientering fra Teknisk udvalg 

Driften har udarbejdet et sæt overordnet, og foreløbige planer, som udvalget kan arbejde 
videre med. 
 

9. Post 
Intet 
 

10. Ansøgninger 
Alle ansatte i afdelingen får en flaske snaps i julegave. 
 
Maja og Flemming er bevilget deltagelse i BL's fraflytningskursus. 
Kurset afholdes i Hillerød den 19. og 20. marts – pris kr. 3.050 pr. person. 
 

11. Møder og kurser 
Intet 
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12. Eventuelt 
Intet 

 
 

To-do-liste & løse ender  
Nr. Hvad Hvornår Hvem 
1 Arbejdsplaner samt 1-meter regel - Teknisk udvalg 
2 Beboermøder - Års kalender og tjekliste - - 
3 Beboerrådgivning – oplæg til svar - Flemming 
4 Second opinion vedr. omdeling - Flemming 
5 Juridisk gyldighed af belutning om udvendig vedligehold - Michael 
6 Adresse og udvalgsliste til BO-Vest via Michael - Flemming 
7 Aftale/model for delt driftsleder Primo januar Gert Pedersen 
8 Mødeplan Dette referat Flemming 
9 Orientering til miljøgruppen omkring køleskabe - Flemming 
10 Fraflytningssyn for afdelingsbestyrelsen - Michael 
11 Opdatering af regler for udlejning og brug af carporte - - 
12 Som punkt 11, men for parkering af påhængsvogne - - 
13 Skrivelse til politiet vedr. parkering af tunge køretøjer - Flemming 
14 Svar oplæg vedr. åbent brev fra Jørgen Hansen - Flemming 

 
 
 
Bilag 
Kalenderoversigt med oplæg til mødedatoer for afdelingsbestyrelsen 
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