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Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. januar 2010, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, Dorthe Larsen og Flemming V. 

Wallin 
  Suppleant: Tonni Bodal 
  Driften: Deltager ikke 
  
  Afbud: Lena Kujahn 
  
Dirigent: Henny Eilersen 
Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 9. december 2009 
Ikke klar 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 25. januar 
Dirigent: Vibeke 
Referent: Flemming 
 

4. Opsamling 
• Afdelingsbestyrelsen har modtaget en klage fra Tonny Bodal vedrørende snerydning i afde-

lingen – klagen er ledsaget af en række fotos. 
 
For at opnå en hurtig reaktion og eventuel indgriben, så bør klager af denne type i første 
omgang rettes direkte til driften. Hvis driften ikke reagerer eller på anden måde tilsidesætter 
beboerne henvendelser så inddrages afdelingsbestyrelsen. Klagen overdrages derfor til drif-
ten for videre behandling overfor klageren – afdelingsbestyrelsen ønsker en tilbagemelding. 
 
Klage affødte en del debat, da flere medlemmer af afdelingsbestyrelsen er blevet konfronte-
ret med beboeres negative bemærkninger, omkring snerydning og glatførebekæmpelse i af-
delingen. 
 
Debatten resulterede i er række konkrete spørgsmål, som skriftligt tilgår driften. 
 

• Afdelingsbestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Jørgen Hansen vedrørende "Offentlig 
høring af idékatalog for Albertslund Syd". 
 
Selve idékataloget indeholder en række forslag til udsmykning og forskønnelse, som kun 
meget få personer i afdelingen har set! Kataloget har tidligere været omtalt i Albertslund 
Posten, hvilket formodentligt også gælder høringen. 
 
Jørgen Hansen står uforstående over hvorfor information om høringen ikke har været bragt i 
Betonhjertet, og samtidigt bebrejder han afdelingsbestyrelsen for ikke at have sørget for 
dette. 
 
Tove har svaret Jørgen direkte pr. mail hvoraf det fremgår, at emnet har været på dagsor-
denen på Samrådsmøde i december. Afdelingen var grundet ferie, ikke repræsenteret på



 
 

dette møde, hvorfor det ikke har været muligt at videreformidle information direkte. 
Desuden er det afdelingsbestyrelsens opfattelse, at informationskravet ligger hos Alberts-
lund kommune, da det er kommunen som er ansvarlig for høringen. 
 
Det blev aftalt at Vibeke kontakter Jørgen for en afklaring.  
 

• Klage over manglende istandsættelse ved indflytning. 
Michael og Flemming har kort før jul holdet møde med beboeren, hvor boligen blev gen-
nemgået for forsatte fejl og mangler. 
 
Michael og beboeren indgik aftale om hvilke ting som skulle udbedres, og hvornår dette 
skulle ske. 
 
Beboeren har senere overfor Flemming, udtrykt tilfredshed med de indgåede aftaler og den 
måde hvorpå afdelingsbestyrelsens har håndteret sagen – sagen er hermed afsluttet. 
 

5. Udvalg og grupper 
Intet 
 

6. Post 
Intet 
 

7. Ansøgninger 
Intet 
 

8. Møder og kurser 
Intet 
 

9. 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 beslutning 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 Referat 20101209 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 
15 Skrivelse til driften vedrørende snerydning mm. - Flemming 
16 Kontakt til Jørgen Hansen vedrørende høring - Vibeke 

 
 
Bilag 
Skrivelse til driften vedrørende snerydning 
Fotos fra klage vedrørende snerydning 
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