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Afdelingsbestyrelsesmøde den 20. oktober 2009, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, Dorthe Larsen og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: - 
  Driften: Michael Willumsen 
 
Afbud Henny Eilersen og Lena Kujahn 
Fraværende Tonni Bodal 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 30. september 2009 
Enkelte afklarende spørgsmål. 
Punkt 6D - Ændres så det fremstår som et spørgsmål 
Punkt 6E – Iflg. Michael er dette fuldt legalt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde 11. november 2009 
Dirigent: Vibeke 
Referent: Flemming 
 
Afdelingsbestyrelsens møde den 8. december flyttes til den 9. december.  
 

4. Driften til og fra 
A. Hvordan sikres hjælp til beboere, som ikke selv kan håndtere maling af plankeværker? 

 
Af de 40 til 50 plankeværker, som males årligt, står driften og dermed afdelingen for 2 til 3 
stykker. 
I mangel af egentlige retningslinjer for hvem der kan få malet plankeværk på afdelingens 
regning, foretager driften en konkret vurdering af eventuelle henvendelser. 
Det er afdelingsbestyrelsens holdning, at der på nuværende tidspunkt ikke skal ske en æn-
dring af den hidtidige praksis. 
 
Det skal undersøges hos BO-Vest, hvorvidt beboermøde beslutninger, som pålægger bebo-
erne udfører udvendig vedligeholdelse også er juridiskgyldige – Michael undersøger. 
 

B. Hvordan sikres et ensartede og objektivt grundlag for beslutning om, at udskifte hvidevare i 
de enkelte boliger? 
 
Ved henvendelser vedrørende defekte køleskabe fra beboerne, vurdere driften, hvorvidt der 
skal tilkaldes teknikker, eller om køleskabet skal udskiftes. 
Driftens vurdering baseres primært på alderen af det pågældende køleskab: 
Er køleskabet indtil 8 år gammelt, vil en reparation på indtil ca. kr. 2.000,- blive accepteret 
Er køleskabet over 8 år gammelt, vil en reparation på indtil ca. kr. 500,- blive accepteret 
Overstiger reparationspriserne ovenstående, så vil en udskiftning normalt kunne komme på 
tale. 
Der er, og vil også fremover være, eksempler på afvigelser fra ovenstående, da der ikke er 
tale om eksakte regler. 
 
I forbindelse med udskiftning har beboerne ikke mulighed for at vælge mellem forskellige 
modeller – af økonomiske hensyn indkøbes kun én model. 
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Driftens liste over køleskabsudskiftninger lægges til grund for et statistisk overblik - udar-
bejdes af Flemming 
 

C. Klage over støj fra beboerhus. 
Disse klager skal behandles i beboerhus udvalget. 
 

D. Kommunalt syn af genbrugspladsen. 
Pladsen funger ifølge kommunen godt, og den er derfor blevet tildelt en smiley. 
På enkelte punkter virker det som om kommunen forsøger at slippe for nogle opgaver, som 
rettelig er deres – Michael følger op på disse opgaver, og sikre, at kommunen ikke løber fra 
sit ansvar og sine pligter. 
 

5. Udvalg og grupper 
Beboerhus udvalget holder møde med Michael, med henblik på afklaring, af håndtering omkring ud-
lejning. 
 
Julefrokost for afdelingsbestyrelse, grupper og udvalg samt ansatte afholdes den 27. november. 
Maden sidste år var en succes - hvis Henny og Maja vil lave mad, så er de derfor meget velkomne. 
Michael sørger for, at bestille den efterfølgende rengøring. 
 

6. Post 
BO-Vest - Kursus i A/B ordning 
BO-Vest - Outlook kursus for øvede 
Brochure - På tur i Vestskoven 
BL kursus - Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar 
BL kursus - Økonomi og budget 
KÅS-Tal  
 

7. Ansøgninger 
Mosaik på støjmur ved Albertslund station - Kultur Økologisk Forening efterlyser økonomisk støtte. 
Et flertal i afdelingsbestyrelsen valgte at støtte projektet med kr. 1.000,- 
Tove sørger for kontakten til Kultur Økologisk Forening. 
 

8. Møder og kurser 
Ingen 
 

9. Eventuelt 
Intet 

 
 
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 - Underskrivelse af Partnerskabsaftale - Maja / Vibeke 
4 Beboermøder - Års kalender og tjekliste - - 
5 Beboerrådgivning – oplæg til svar - Flemming 
6 Second opinion vedr. omdeling - Flemming 
7 Juridisk gyldighed af belutning om udvendig vedligehold - Michael 
8 Køleskabsudskiftninger - statistisk overblik - Flemming 
9 Adresse og udvalgsliste til BO-Vest via Michael - Flemming 

 


