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Afdelingsbestyrelsesmøde den 25. januar 2010, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Tove Meyling, Lena Kujahn og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: Tonni Bodal 
  Driften: Michael Willumsen 
  
Afbud Maja Reutzer og Dorthe Larsen 
  
  Dirigent: Vibeke Hansen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 9. december 2009 
Kommentar under punkt 6 slettes. 
Godkendt  
 

3. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 4. januar 2010 
Godkendt 
To-do-liste gennemgået og opdateret. 

 
4. Valg af dirigent og referent til næste møde 

Dirigent: Tove 
Referent: Flemming 
 

• Godkendelse af mødeplan for 1. halvår 2010 
Enkelte rettelser ellers godkendt – vedhæftet dette referat som bilag 1 
Oversigt suppleret med kendte møder i afdelingens udvalg og grupper, lægges på hjemme-
siden. 
 

5. Regnskab 2009 
Gennemgås af økonomiudvalget, hvorefter der færdige regnskab forelægges afdelingsbestyrelsen. 
 
Flere posteringer er forkert bogført – Tove sender rettelser til BO-Vest. 
 
Tove har ikke længere et rådighedsbeløb liggende, hvorfor større udlæg skal varsles. Afdelingen har 
en konto i Super Best, som kan benyttes ved indkøb – Tove afregner jævnligt med Super Best.  
 

6. Driften til og fra 
• Aftale/model for delt driftsleder 

Der er ikke, som ellers lovet af Gert Pedersen fra BO-Vest, fremsendt nogen model eller be-
skrivelse af hvordan afdelingens driftsleder forventes at bestride flere driftslederstillinger 
samtidigt. 
 
Michael redegjorde for hvordan det hidtidige forløb har været, hvor overarbejde har været 
en nødvendighed, hvilket ikke er optimalt. 
 
Afdelingsbestyrelsen finder det utilfredsstillende at den lovede model/beskrivelse ikke er 
fremsendt, samt at der mod dennes ønsker gøres brug af overarbejde. 
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• Snerydning 
Skrivelse til driften – er vedhæftet referat fra 4. januar 2010 som bilag 
 
Svar på direkte spørgsmål fra skrivelsen. 
- Der bruges så vidt muligt kun salt på trapperne – i perioder med skiftevis tø og frost kan 
salt også blive brugt andre steder. 
- I tidsrummet 22:00 til 07:00 er man ikke pligtig jf. lovgivningen til at udføre glatførebe-
kæmpelse. I tidsrummet 07:00 til 22:00 påbegyndes glatførebekæmpelse ved snefalds op-
hør. 
- Trapper og ramper ryddes på lige fod med stier, men da maskinerne ikke kan klare disse 
så er der tale om en manuel proces som ikke er synkron med den øvrige rydning. 
- Arbejde udenfor normal arbejdstid honoreres med overarbejde, desuden oppebæres en 
række tillæg for vagt, udkald og tilkald. Reglerne varierer lidt for de enkelte medarbejdere, 
men afdelingens udgift andrager foruden overtidsbetaling maksimalt ca. 6.000 kroner årligt 
pr. medarbejder. 
- 1-meter reglen har ingen indflydelse på omfanget af snerydning. 
- Michael tager en snak med de medarbejdere som kører maskinerne, så skader på omgivel-
serne begrænses og om muligt helt undgås. 
- Der er truffet aftale med kommunen om, at de håndtere glatførebekæmpelse på parke-
ringspladser – Michael kontakter kommunen med henblik på at få dem til at overholde deres 
del af aftalen. 
 
Fra beboerne har driften generelt modtaget ros for den seneste tids glatførebekæmpelse, og 
afdelingsbestyrelsen dele beboernes oplevelse, når man ser bort for parkeringspladserne. 
 

• Opfølgning og håndhævelse af regler, som er vedtaget på beboermøder 
Der var en del debat, som resulterede i en opgave til teknisk udvalg som går på, at skabe en 
model for udarbejdelse og håndhævelse af husordenen. 
 

• Svar på åbent brev til afdelingsbestyrelsen fra Jørgen Hansen 
Oplæget blev forkastet og nyt skal udarbejdes. 
 

7. Aktivitetslokaler i Kanalens Kvarter 
Set i lyste af den beskedne beløb det koster at deltage, samt de relativt gode muligheder for at 
komme ud igen, så besluttes det at afdelingen deltager i projektet. 
Der skal findes en person fra afdelingen, som kan indgå i projektets styregruppe. 
 

8. Idékatalog - Oplevelse og identitet 
Afdelingsbestyrelsen har intet at udsætte, på de tre projekter kommunen ønsker at igangsætte, men 
der er meget blandet opbakning til de oplæg som er tiltænkt afdelingen. 
 
Den samlede afdelingsbestyrelse finder det skuffende, at afdelingens eget forslag vedrørende ram-
pen i Svanens kvarter ikke er at finde i projektoplægget. 
 
Generelt virker det som om der er en meget lille opbakning omkring idékataloget, hvilket formodent-
ligt skyldes en markant centralstyrring, som ikke er forankret lokalt i boligområderne, desuden er 
processer og kompetencefordelinger noget uklare. 
 

9. Udvalg og grupper 
ABC styregruppe 
Der er et overskud på 2009 regnskabet som overføres til 2010. Af de ca. 125.000,- kroner er en 
række større og mindre beløb øremærket til forskellige aktiviteter. 
 
Miljøgruppen  
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• Behandling af eternitfacader - skal beboerne have mulighed for at male facaderne? 
Udskudt til næste møde 

• Et forslag til træ-politik er undervejs. 
• Der er en opfordring i Betonhjertet til at benytte gruppens sparometer.  

 
10. Post 

Intet 
 

11. Ansøgninger 
Kursus - Råderet, BO-Vest den 9. marts, kr. 600 pr. person - Lena og Flemming 
Kursus - Fraflytning, Hillerød den 19. og 20. marts, kr. 3.050 pr. person - Maja og Flemming 
 

12. Møder og kurser 
Intet 
 

13. 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 - Lena 
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 - Teknisk udvalg 
12 Som punkt 11, men for parkering af påhængsvogne - Teknisk udvalg 
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 
17 Medlem til styregruppe for aktivitetslokale -  
18 Model for udarbejdelse og håndhævelse af husordenen - Teknisk udvalg 
19 Konto hos eksempelvis Super Best -  
 
 
Bilag 
Mødekalender 1. halvår 2010 


