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Albertslund den 16. april 2010 

 

Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg 
 
Onsdag den 28. april 2010 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Fastlæggelse af forretningsordenen 

4. Valg af stemmeudvalg 

5. Godkendelse af dagsordenen 

6. Godkendelse af referat fra Budgetbeboermøde den 22. september 2009 

7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2009 

8. Indkomne forslag 

A. Vedligeholdelsespolitik for stor beplantning 

B. Udskiftning af køle- fryseskabe 

C. Ansættelse af kombineret beboerhusmedarbejder og afdelingssekretær 

9. Afdelingsbestyrelsens beretning 

10. Valg til afdelingsbestyrelsen 

Medlemmer af afdelingsbestyrelsen som er på valg: 

• Henny Eilersen 

• Vibeke Hansen 

• Dorthe Larsen 

Suppleant til afdelingsbestyrelsen som er på valg: 

• Tonny Bodal 

11. Valg af intern revisor 

12. Valg til Brugergruppen 

13. Valg til Beboerhusudvalget 

14. Valg til Miljøgruppen 

15. Valg til IT-udvalget 

16. Valg til Informationsudvalget 

17. Generalforsamling i VA den 26. maj 2010 

18. Eventuelt 

 

En mere detaljeret udgave af regnskabet kan afhentes på ejendomskontoret fra den 21. april 2010 

Dagsorden er omdelt den 27. og 28. marts 2010 
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§ 1 Åbning af beboermøde 
Beboermødet åbnes af et afdelingsbestyrelsesmedlem. 
 
§ 2 Valg af dirigent og referent 
Afdelingsbestyrelsesmedlemmet leder valget af dirigent 
og referenter. 
 
§ 3 Fastlæggelse af forretningsorden 
Dirigenten konstaterer beboermødets lovlighed og be-
slutningsdygtighed i henhold til VA' s vedtægter og 
sikrer at mødets forretningsorden bekendtgøres. 
  
§ 4 Valg af stemmeudvalg 
Dirigenten sørger for, at der vælges et stemmeudvalg 
på mindst 3 medlemmer. 
 
§ 5 Fastlæggelse af dagsorden.  
Dirigenten oplæser forslag til dagsorden og den endeli-
ge dagsorden vedtages. 
 
§ 6 Godkendelse af sidste beboermødes referat.  
Sidste beboermødes referat skal enten husstands-
omdeles eller fremqå af Betonhjertet. 
 
§ 7 Diskussion af dagsordenens punkter i ple-
num.  
 
Stk. 1 Under diskussionen giver dirigenten mødedelta-
gerne ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos 
dirigenten.  
 
Stk. 2 Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse.  
 
Stk. 3 Indbudte gæster 'og observatører har taleret 
men ikke stemmeret.  
 
Stk. 4 Talerne må holde sig til det foreliggende emne 
og i øvrigt rette sig efter dirigentens anvisninger.  
 
Stk. 5 Dirigenten og enhver anden deltager har ret til 
mundtligt at stille forslag om afslutning eller ind-
skrænkning af taletiden. Et sådant forslag skal straks 
sættes til afstemning.  
 
Stk. 6 Forslag til beslutning under det diskuterede 
punkt samt ændringsforslag skal fremsættes skriftligt 
før vedtaget afslutning af diskussionen af punktet.  
 
Stk. 7 Forslagsstiller kan få ordet som sidste taler. 
 
Stk. 8 En mødedeltager kan efter anmodning få ordet 
for en kort bemærkning. Den korte bemærkning skal 
være af oplysende eller korrigerende art og ikke vare 
over et minut.  
 
Stk. 9 Dirigenten sørger for at diskussionen opsumme-
res ved afslutning af hvert dagsordenspunkt. 
 
§ 8 Afstemning på beboermødet.  
Stk. 1 Stemmeberettigede på beboermødet er boligta-
gere i 4 Syd, disses ægtefæller eller ligestillede. Hver 
husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. 
 

Stk. 2 Dirigenten sørger for, at det forslag, der er til 
afstemning er læst op i sin fulde ordlyd. 
 
Stk. 3 Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning 
med mindre 1/3 af de fremmødte forlanger skriftlig 
afstemning.  
 
Stk. 4 Alle afstemninger afgøres ved almindelig stem-
meflerhed.  
 
Stk. 5 I tilfælde af stemmelighed opretholdes det be-
stående.  
 
Stk. 6 Ændringsforslag sættes til afstemning før det 
oprindelige forslag. Det mest Vidtgående ændringsfor-
slag sættes først til afstemning.  
 
§ 9. Valg af afdelingsbestyrelse.  
Stk.1 Antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer fast-
sættes af beboermødet ved almindeligt flertal.  
 
Stk. 2 Beboermødet afgør om der skal holdes særskilt 
valg af suppleanter eller om de kandidater, der uden at 
blive valgt til afdelingsbestyrelsen, der opnår flest stem-
mer, indtræder som suppleanter. 
 
Stk. 3 Ved personvalg skal der foretages skriftlig af-
stemning når mindst 1 stemmeberettiget mødedeltager 
forlanger det.  
 
Stk. 4 Kandidaterne opstilles i den rækkefølge de fore-
slås og der bør være skriftligt tilsagn fra fraværende 
kandidater.  
 
Stk. 5 Beboermødet beslutter hvilken afstemnings-
procedure, der skal gælde:  

a. Hver af de fremmødte stemmeberettigede af-
giver et antal stemmer, der svarer til antallet 
af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.  

b. Hver af de fremmødte stemmeberettigede af-
giver op til det antal stemmer, der svarer til 
antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.  

 
Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed, afgør dirigenten ræk-
kefølgen ved lodtrækning.  
 
§ 10 Generelt  
 
Stk. 1 En mødedeltager kan altid få ordet til forret-
ningsordenen, hvis det opgives til hvilket punkt.  
 
Stk. 2 Forslag til ny dirigent sættes straks under af-
stemning, der varetages af et afdelingsbestyrelsesmed-
lem.  
 
Stk. 3 Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærvæ-
rende forretningsorden afgøres af dirigenten.  
 
Stk. 4 Der drikkes kaffe, the og vand og en øl i pausen.  
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Referat - Beboermøde med budget 
Tirsdag den 22. september 2009 klokken 19:00 i beboerhuset Ørnen 
 
Der var fremmødt ca. 50 beboere, og udleveret 74 stemmesedler. 
 

1. Valg af dirigent 
Søren Mathiesen 

 
2. Valg af referent 

Flemming V. Wallin 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
I forhold til den udsendte dagsorden byttes rundt på punkt 6 og 7, således at indkomne forslag be-
handles før budget for 2010. 
Punkt 6 - Indkomne forslag – Forslag nummer 1: Sidste afsnit i forslaget stryges, da kompetencen til 
fjernelse af ulovligt parkerede påhængsvogne ligger hos myndighederne. 
Punkt 6 – Indkomne forslag – Forslag nummer 1 og 2: Forslagene behandles under et, da de omhand-
ler samme problemstilling. 
Punkt 6 – Indkomne forslag – Forslag nummer 4: Forslaget opdeles i et punkt 4A og et punkt 4B. 
Dagordenen blev herefter godkendt. 

 
4. Valg af stemmeudvalg 

Ulla Henriksen, Maja Reutzer og Grete E. Kock  
 

5. Godkendelse af referater 
Beboermøde med regnskab og valg den 28. april 2009 - Godkendt 
Ekstraordinært beboermøde den 19. maj 2009 - Godkendt 
 

6. Indkomne forslag 
Forslag nr. 1 – Forslagsstillerne ønsker at afgiften for parkering af påhængsvogne i afdelingen, den 
bortfalder. 
Forslag nr. 2 – Forslagsstillerne ønsker at afgiften for parkering af påhængsvogne i afdelingen, den 
reduceres til 50 kroner pr. måned. 
 
Driften oplyste, at det koster afdelingen ca. 50 kroner pr. måned pr. parkeringsplads, at have BO-Vest 
til at administrer udlejning og opkræve leje. 
 
Der udspandt sig en længere debat hvorunder der også blev fremsat et ændringsforslag. 
 
Ændringsforslaget indeholdte, at lejebeløbet i forslag nr. 2 skulle ændres til 100 kroner. 
 
Dirigenten fik tilslutning til at sætte de tre forslag til afstemning i nedenstående rækkefølge: 
Første afstemning – Forslag nr. 1 
Anden afstemning – Forslag nr. 2 
Tredje afstemning – Ændringsforslag til forslag nr. 2 
 
Hvis alle tre forslag blev forkastet, så ville de nuværende regler og priser forsætte uændret. 
 
Resultatet af første afstemning, som foregik pr. håndsoprækning blev betvivlet, hvorfor dirigenten 
valgte at annullere afstemningen for at gentage denne skriftligt. 
 
Skriftlig afstemning - For forslag nr. 1 var der 15 stemmer, imod var der en klar majoritet – forslaget 
blev herved forkastet. 
 
Skriftlig afstemning – For forslag nr. 2 var der 32 stemmer, imod var der 33 stemmer – forslaget blev 
herved forkastet 



 
 

 
Skriftlig afstemning – For ændringsforslag til forslag nr. 2 var der 56 stemmer, imod var der 13 stem-
mer – forslaget blev herved vedtaget. 
 
Vedtagelsen af ændringsforslaget indebær, at prisen for leje af en parkeringsplads til påhængsvogn 
fastsættes til 100 kroner pr. måned. 
 
Forslag nr. 3 – Katte må ikke færdes løst i afdelingen, de skal holdes i egen have. 
 
Dirigenten redegjorde for at en vedtagelse af forslaget indebar en ændring af punkterne 4, 6 og 8 i 
afdelingens husdyrreglement. 
 
Der fremkom enkelte kommentarer, hvorefter forslaget blev sat til afstemning. 
 
For forslaget stemte 1, imod stemte en klar majoritet – forslaget blev herved forkastet. 
  
Forslag nr. 4A – Hvad koster afskaffelsen af 1 meter reglen i husleje kroner? 
 
Forslagsstilleren redegjorde for, at der ikke var tale om et forslag, men et ønske om at få klarhed over 
den huslejemæssige konsekvens af sidste års vedtagelse. 
 
Ifølge driften ville en total afskaffelse koste ca. et mandeår á 300.000 kroner. 
 
Af afdelingens 278 husstande har ca. en tredjedel valgt, at forsætte med egen vedligeholdelse om-
kring boligen, og derved reducer den årlige husleje med 1.200 kroner. 
 
Afdelingens udgift er derfor på ca. 200.000 kroner årligt. 
 
Forslagsstilleren udtrykte tilfredshed med svaret. 
 
Forslag nr. 4B – Der skal afsættes 5-10 timer om ugen til drift af beboerhuset. 
 
Forslagsstilleren mener, at kunne finde belæg i det udsendte referat for, at driften på budgetbeboer-
møde den 22. september 2008, havde givet tilsagn om, at en række kontrol og opfølgningsopgaver i 
forbindelse med udlejning af beboerhuset kunne indgå i driftens daglige arbejdsrutiner. 
 
Driften ved Michael Willumsen kunne ikke genkende fremstillingen, og gav udtryk for, at udførelsen af 
kontrol og opfølgning efter udlejning ikke var en opgave driften kunne løfte med de nuværende res-
sourcer. Ligesom der ikke tidligere, er givet tilsagn om, at udføre opgaverne. 
 
Beboerhusgruppen ser sig ikke i stand til at udfører disse kontrol og opfølgningsopgaver. 
 
Med en opfordring til afdelingsbestyrelsen om at finde en afklaring, valgte forslagsstilleren at trække 
forslaget. 
 
Dirigenten rundede debatten af med at gentage forslagsstillerens opfordring.  
 

7. Godkendelse af budget for 2010 
Det fremlagte budget for 2010 indeholder en huslejestigning på 0,9 procent. 
 
Kommentarer 

• Afdelingens udgifter til forsikringer i 2009 er ikke steget til det forventet niveau, hvilket har 
positiv indvirkning på 2010 budgettet. 

• Samlet set stiger de offentlige udgifter jævnt. 
• Grundet Masterplanen holdes afdelingens udgifter til vedligeholdelse på et lavt niveau 
• Der er hensat 100.000 kroner til beboerrådgivning – reelt er halvdelen en ikke afholdt udgift 

vedrørende 2009 
 
I det omdelte materiale mangler en henlæggelsesoversigt, som vil kunne afhentes på ejendomskonto-
ret. 
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Antenne regnskab 
Copy-dan afgiften er som tidligere udmeldt fjernet fra regnskabet, fremover betales afgiften direkte af 
den enkelte husstand sammen med huslejeopkrævningen. 
 
Konto 305.530 indeholder udgifter, som er forbundet med den direkte drift og vedligeholdelse af afde-
lingens antenneanlæg – eksempelvis reparationer som følge af overgravning af kabler. 
 
Det samlede budget for 2010 blev enstemmigt vedtaget. 
 

8. Eventuelt 
Afdelingen har to medlemmer af Antenneforeningen Brøndbys bestyrelse – Vibeke Hansen og Flem-
ming V. Wallin. Ved spørgsmål, kommentarer eller ønsker vedrørende antenneforeningens aktiviteter, 
er beboerne meget velkomne til at kontakte en af ovenstående. 
 
Antenneforeningen har vedtaget at opgradere de nuværende 4/4 m/bit internet forbindelser til 10/10 
m/bit, prisen ændres minimalt. Samtidigt udvides tilbuddet så der fremover findes fire hastigheder at 
vælge mellem 10/10, 20/20, 40/40 og 60/60, de præcise priser og vilkår udmeldes via antennefor-
eningen. 
 
Grete E. Kock fra ABC fortalte om ABC's projekter og aktiviteter. Har man ønsker til aktiviteter eller vil 
man gerne deltage, så kan man kontakte ABC, eller afdelingens repræsentanter i ABC – disse er Vibe-
ke Hansen og Maja Reutzer begge fra afdelingsbestyrelsen. 
 
Flere gange under dette beboermøde er der fremsat udokumenterede og nedværdigende kommenta-
rer i relation til afdelingens ansatte og deres arbejdsindsats. Michael Willumsen tog afstand til denne 
form for kritik af de ansatte, en afstandstagen flere mødedeltagere kunne tilslutte sig. 
 
Edvard Carlsen efterlyste en pasningsplan for afdelingens fællesarealer. 
 
Dirigenten afsluttede mødet klokken 21:35  
 
 

 
Dato: Dato: 

 
________________________________ 

Søren Mathiesen 
Dirigent 

 
________________________________ 

Flemming V. Wallin 
Referent 
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ARS REGNSKAB 01.01.2009 - 31.12.2009
Boligorganisation:

Afdeling 67

50 Vridsløselille Andelsboligforening

4 Syd
Boligorganisationsnr.
LBFnr.:

50
165

Afdeling
LBFnr.: 4100

Tilsynsførende
kommunenr.: 165

Vridsløselille
Andelsboligforening
VI BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup

4 Syd
Uglens Kvarter m.fl.

Albertslund
Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund

2620 Albertslund

Telefon: 88 180880
Telefax: 88 180881
E-postadresse:
BO-VEST@BO-VEST.dk
CVR-nr. (SE-nr.):
29966389

Telefon: 43686868
Telefax: 43 68 69 28
E-postadresse:
albertslund@albertslund.dk

Gennemsnitlig leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

Lejeforhøjelse i årets løb: Ja
Dato for forhøjelse: 01-01-2009
Forhøjelse i %: 4,24
Forhøjelse pr. m": 27
Arsbasis kr: 705.937

655

100 kr. bruges således:

Henlæggelser

22% ~

Nettokapitaludgifter

/ 15%

Øvrige variable udg. ~
m.v. 3%

Ejendomsskatter m.v.

/ 17%

Ekstraordinære udg.
m. v. ---------

20%

Vedligeholdelse ~
2%

Administration- 5%
_________ Øvrige faste udgifter

\ m.v. 3%
L Renholdelse

12%

Ovenstående regnskab er et sammentræk af afdelingens årsregnskab for 2009.
Det specificerede årsregnskab inkl. noter, som er udsendt til afdelingsbestyrelsen, kan afhentes på
ejendomskontoret.
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2009 - 31.12.2009

AFDELING: 67

BOLIGORGANISATION: 165 Kr. pr. Budget Budget
2009 m2 2009 2010

Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.)

UDGIFTER

ORDINÆR DRIFT

105.9 Nettokapitaludgifter 2.883.153 104 2.967 2.887

106. Ejendomsskatter 2.541.020 92 2.587 2.665
107. Vandafgift O O 2 O
109. Renovation 692.999 25 691 695
110. Forsikringer 548.984 20 610 571
111. Afdelingens energiforbrug 100.605 4 71 77
112. Bidrag til boligorganisationen:

1. Administrationsbidrag 1.012.645 37 1.029 1.019

113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.896.253 177 4.990 5.027

114. Renholdelse 2.340.755 85 2.865 2.847
115. Almindelig vedligeholdelse 470.136 17 465 385

116. Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser
1. Afholdte udgifter 2.430.618 3.953 2.260
2. Heraf dækket af tidligere

henlæggelser (konto 401) -2.430.618 O O -3.953 -2.260

117. Istandsættelse ved fraflytning:
(B-ordning):
1. Afholdte udgifter 152.191 200 150
2. Heraf dækket af tidligere

henlæggelser (konto 403/404) -152.191 O O -200 -150

118. Særlige aktiviteter 386.046 14 325 350
119. Diverse udgifter 180.784 7 142 155

119.9 Variable udgifter i alt 3.371.721 122 3.797 3.737

124.8 Henlæggelser i alt 4.154.435 150 4.100 4.100

124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 15.311.562 554 15.854 15.751

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

125-128Ydelse vedr. lån og afskrivninger på forbedringsarbejder,
bygningsskader og ombygninger 3.414.925 124 3.403 3.320

129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 245.406 150 50
2. - Dækket af henlæggelser

(konto 405) -245.406 O O -150 -50

131-136Andre ekstraordinære udgifter 452.554 16 O 100

137. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 3.867.479 140 3.403 3.420

139. UDGIFTER I ALT 19.179.041 694 19.257 19.171

140. Arets overskud 709.121 26

150. UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 19.888.162 719 19.257 19..171
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2009 - 31.12.2009

AFDELING: 67 Kr. pr. Budget Budget
2009 m2 2009 2010

Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.)
INDTÆGTER

ORDINÆR DRIFT

201. Boligafgifter og lejer 18.792.729 680 18.994 18.927
202. Renter 179.833 7 217 230

2.-5. Drift af fællesfaciliteter 68.743 68.743 2 15 15

203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 19.041.305 689 19.226 19.171

208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 846.857 31 32 O

209. INDTÆGTER I ALT 19.888.162 719 19.258 19.171

220. INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 19.888.162 719 . 19.258 19.171

BALANCE PR. 31.12.2009 2009 2008
(1.000 kr.)

AKTIVER

304.9 Anlægsaktiver 102.809.311 104.906
309.9 Omsætningsaktiver 13.578.413 11.982

310. AKTIVER I ALT 116.387.724 116.888

PASSIVER

401.
402.
405.
406.

Henlæggelser (afdelingens opsparing)

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyels:
Istandsættelse ved fraflytning m.v.
Tab ved lejeledighed og fraflytning m.v.
Andre henlæggelser

16.574.005
783.393
606.334
54.434

14.975
736
652

O

417.
426.

430.

Langfristet gæld
Kortfristet gæld

18.018.166
97.106.920
1.262.638

16.363
99.406
1.119

PASSIVER I ALT 116.387.724 116.888

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor i henhold til Velfærds-
ministeriets instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber.

Revisor har haft følgende supplerende oplysninger til regnskabet:

Der er jf. regnskabets note 22 ydet midlertidige driftsstøttelån til afdelingen med en samlet saldo
på kr. 7.141.052 pr. 31. december 2009.Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om
almene boliger m.v., optaget under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt,
hvorfor aktivet er uden værdi.

- 3 -



AFDELING: 67

BOLIGORGANISATION: 50

Antal Bruttoetage- Antal El lejemåls- Antal leje-
rum areal i alt (m2) lejemål enhed målsenheder

Lejligheder 1 - - O
(inkl. lette kollektivboliger,
ungdoms- og ældreboliger) 2 - - O

3 - - O

4 21.762 234 1 234

5 4.752 44 44

6 - - O

7 - - O

Enkeltværelser l' 365 - 1 O

Erhvervslejemål
1 pr. påbeg. 60

O- -
m2

Institutioner 765 1
1 pr. påbeg. 60

13
m2

Garaqer/carporte - 101 1/5 20,2

I alt 27.644 380 311,2

Regnskabstal i forhold til budget samt for budget for indeværende år:

4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

500.000
O
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D Regnskab 2009
I_ Budget 2009

D Budget 2010

- 4-



Forslag til beboermødet d.28.april2010
Pkt.8

Vedligeholdelsespolitik for stor beplantning i VA afd. 4 syd.

1. Afdelingens beplantning skal vedligeholdes og fornys i samme ånd som og
under indflydelse af afdelingens Plejeplan.
Dvs. at beplantningen skal beskæres eller udskiftes efter nøje overvejelser i
forhold til de råd og vejledninger, der fmdes i ovenstående plan.

2. Hvis beplantningen er til skade for bygninger, stisystem, kloaksystem eller
anden beplantning eller hvis beplantningen er sygt, udsat for hærværk eller
nedslidt, kan ejendomsfunktionærerne kun rydde beplantningen efter aftale
med afdelingslederen. Driften skal vurdere muligheden for genbeplantning
egnede steder i nærheden af det ryddede. Miljøgruppen skal orienteres, hvis en
genbeplantning ikke finder sted.
Miljøgruppen præsenteres for driftens overblik over renovering af
beplantningen på markvandringer 2 gange årligt.

3. Ønsker om rydning / fældning af rask beplantning, der ikke er til gene som
ovenfor beskrevet, bør behandles i miljøgruppen i samarbejde med driften.

4. Vedligeholdelse (beskæring og udtynding) af stor beplantning skal ske efter
fagligt kendskab til opgaven og med udgangspunkt i Plejeplanen.

5. Hvis beplantningen er ryddet ved en fejl, skal den reetableres.

Miljøgruppen



Forslag til beboermødet d.28.april2010
pkt.8

Udskiftning af køle- fryseskabe:
I Forbindelse med vedtagelsen afmiljøhandlingsplanen er det besluttet at indkøb og udskiftning af
hårde hvidevarer skal ske efter en miljøvurdering i forhold til miljømærkning og forbrug. Det kan
bl.a. ske ved måling med et Sparometer, der måler el forbruget.
Derfor har miljøgruppen indhentet oplysninger fra Agendacentret og El-sparefonden om principper
for udskiftning afkøle- fryseskabe. De siger, at man bør måle skabe, der er mellem 10 og 12 år
gamle med henblik på udskiftning, hvis det har et uforholdsmæssigt stort forbrug.

Som forsøg vil driften opfordre beboerne til at starte målingerne, når køle- fryseskabene er 8 år til
sammenligning med de ældre skabe.

Vi har desuden lavet et forsøg med måling af et gammelt og nyt køle- fryseskab: det gamle målte
1,9 kwh. og det nye 0,6kwh.: en årlig besparelse på 400 kr., 225 kg. C02 og 474 kwh.

Ifølge DONG forbruger et nyt køle- fryseskab 0,9kwh. i døgnet og et gammelt 1,5kwh. Vi slutter
deraf, at et forbrug på 1,7 kwh. må anses som et absolut max. forbrug.

På den baggrund foreslår vi følgende regelsæt for udskiftning af køle- fryseskabe:

Køle- fryseskabe på 8 år og derover skal på opfordring fra beboerne måles for strømforbrug.
Ved et uforholdsmæssigt stort forbrug på max. 1,7 kwh. udskiftes køleskabet.
Sparometer kan lånes på ejendomskontoret og hos miljøgruppen.
Ejendomskontoret og miljøgruppen giver gerne råd og vejledning til målingen.

Miljøgruppen
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Forslag til beboermødet den 28. april 2010 

 
Ansættelse af kombineret beboerhusmedarbejder og afdelingssekretær 
 
Baggrund 
Afdelingsbestyrelsen har givet BO-Vest tilsagn om at afdelingens driftsleder i perioden frem til 31. december 2010 kan 
varetage jobbet som driftsleder i 4Række, således at 75 procent af dennes arbejdstid placeres i 4Syd og de resterende 
25 procent i 4Række – 4Syd kompenseres økonomisk. 
 
 
Forslag 
Den modtagne kompensation for udlån af driftsleder til afdeling 4Række, kan benyttes til ansættelse af en kombineret 
beboerhusmedarbejder og afdelingssekretær for en prøveperiode indtil 31. december 2010. 
 
 
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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Afdelingsbestyrelsens kommentering af indkomne forslag 
 
Forslag A Vedligeholdelsespolitik for stor beplantning 
Kommentar Forslaget indeholder ingen krav til økonomi. 

 
Forslaget er med til at sikre en varieret beplantning i afdelingen. 
 
Afdelingsbestyrelsen tilslutter sig forslaget, og opfordre samtidigt Miljøgruppen til at udbrede 
kendskabet til afdelingens Plejeplan. 
 

Forslag B Udskiftning af køle- fryseskabe 
Kommentar Forslaget indeholder ingen krav til økonomi udover de allerede vedtagne rammer. 

 
Reglerne i forslaget medvirker til at alle beboere stilles ens, og retningslinjerne er på forhånd 
kendt af alle. 
 
Afdelingsbestyrelsen tilslutter sig forslaget. 
 

Forslag C Ansættelse af kombineret beboerhusmedarbejder og afdelingssekretær 
Kommentar Forslaget indeholder ingen krav til økonomi udover de allerede vedtagne rammer 

 
Der er mulighed for at afprøve et længe næret ønske, uden at det koster huslejekroner. 
 
Afdelingsbestyrelsens eget forslag. 
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Beretning fra afdelingsbestyrelsen 
 
Der har været afholdt 15 afdelingsbestyrelsesmøder i perioden siden senest beboermøde med regnskab og valg - refe-
rater fra disse møder kan se på afdelingens hjemmeside. 
 
I perioden har der været afholdt 2 beboermøder. 
 
Afdelingsbestyrelses individuelle medlemmer har deltaget i forskellige grupper, udvalg og kurser i VA og BO-Vest regi. 
 
Afdelingsbestyrelsen er desuden repræsenteret i alle på beboermøde valgte udvalg. 
 
Desuden har afdelingsbestyrelses repræsenteret afdelingen på møder i Albertslund Boligsociale Center (ABC), Antenne-
foreningen Brøndby og ikke mindst følgegruppen til Masterplan Syd. 
 
Det daglige arbejde 
Optil sidste års valg havde afdelingsbestyrelsens møder været præget af information og beslutninger af driftsmæssig 
karakter. Den generelle holdning var at en langt større del af disse informationer og beslutninger, skulle kanaliseres til 
afdelingens udvalg og grupper, da kompetencen for det meste er placeret i disse. 
 
Desuden blev der nedsat to interne udvalg med henblik på at styrke og effektivisere det daglige arbejde i afdelingsbe-
styrelsen. 
 
Teknisk udvalg 
Økonomi udvalg 
 
Det har afstedkommet lidt flere møder for de medlemmer af afdelingsbestyrelsen, som også er med i et af de nævnte 
udvalg. Men udvalgene har vist sin værdi, og det daglige arbejde i afdelingsbestyrelsen har fået et løft.  
 
Informationsniveau 
I afdelingsbestyrelsens beretning fra sidste år blev beboerne lovet et højere informationsniveau – niveauet er blevet en 
smule højere, om end der forsat er plads til forbedringer. 
 
Kurser og konference 
I september deltog næsten hele afdelingsbestyrelsen i BO-Vests boligkonference på Sørup Herregård. Arrangementet 
kredsede primært om hvordan almene boligforeninger bliver mere synlige, samt hvordan denne synlighed kan udmøn-
tes i politiskindflydelse.  
 
Flere af afdelingsbestyrelsens medlemmer har været på kursus i så forskellige emner som Outlook, helhedsplaner, 
råderet og fraflytning. Kurserne har samlet set været meget inspirerende, og noget kursus indhold vil i de kommende 
måneder sætte sit præg på arbejdet i afdelingsbestyrelsen. 
 
Officielle beboerhenvendelser 
Afdelingsbestyrelsen har i den forgangne periode behandlet en række beboerhenvendelser og klager. Samlet set er der 
ikke mange af denne type henvendelser, men for de berørte beboere er henvendelserne alvorlige nok. 
 
Nogle henvendelser er sendt videre til driften for en løsning den vej, andre henvendelser er løst i samarbejde med drif-
ten og/eller, og endeligt er der henvendelser hvor det ikke har været nødvendigt at involverer andre. 
 
1 meter regel 
Som det har fremgået af Betonhjertet så var der i starten af året opstået en tvist mellem driften og afdelingsbestyrelsen 
om, i hvilket omfang, beboermødets beslutning om af afskaffelse 1 meter reglen skulle udmøntes i blandt andet ansæt-
telse af ekstra personale. 
 
Tvisten havde desværre en lidt trist indvirkning på en del af afdelingens fremtræden, og nogle beboere bemærkede 
også, at ukrudtet nogle steder fik lov til at blive højere end normalt. 
 
Driften har fået tilført en ekstra ressource i form af en lærling, og dermed skulle der være grobund for, at ukrudtet ikke 
når samme højder som sidste år. 
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Snerydning 
Enkelte vil muligvis påstå at snevejr kommer lige så meget bag på driften, som det kommer bag på DSB – men det er 
nok en sandhed med modifikationer.  
 
Der har henover vinteren været en del snak om kvaliteten af snerydning i afdelingen, og denne snak er da også nået 
afdelingsbestyrelsen. Den generelle opfattelse i afdelingsbestyrelsen er, at vi har et tilfredsstillende niveau hvad angår 
snerydning og glatførebekæmpelse, dog med små skønhedsfejl, og vi ser ingen grund til at ændre på noget som i det 
store hele fungerer.  
 
Et rygte om, at det skulle have kostet op imod 200.000 kroner for at få fjernet den sne som havde ophobet sig på par-
keringspladserne er stærkt overdrevet – den eksakte pris er 46.518,75 kroner. 
  
Husdyr 
Sammen med sidste års beboermødevedtagelse af et ændret husdyrreglement fulgte en opfordring til afdelingsbestyrel-
sen om at få opsat en række skilte, som viser at hunde skal føres i snor. 
 
Skiltene er sat op, og det virker som om de fleste hundeejere respektere den beslutning der ligger bag skiltningen. 
 
Husorden og vedligeholdelsesreglement 
Pjecen "4Syd betaler sig" har efterhånden nogle år på bagen, og som følge af en ændrede lovgivning er enkelte afsnit 
også i strid med de gældende regler, hvorfor der arbejdes derfor på en opdatering. 
 
Forventningen er, at forlægge den opdaterede udgave til godkendelse senest på budgetbeboermødet til efteråret. 
 
Driftsleder i 4 Syd 
Afdelingsbestyrelsen tog i december kontakt til BO-Vest da vi af omveje havde hørt, at afdelingens driftsleder sidelø-
bende med sin fuldtidsansættelse i 4Syd, varetog driftsleder arbejde i 2-3 andre afdelinger. 
 
Det viste sig, at disse rygter var sande da man i BO-Vest, stod med et akut personaleproblem. Afdelingsbestyrelsen har 
efterfølgende modtaget en uforbeholden undskyldning fra BO-Vest, over måden hvorpå denne sag er håndteret. 
 
Mellem afdelingsbestyrelsen og BO-Vest blev det aftalt at ordningen kunne løbe frem til 31. marts 2010, og der er truf-
fet aftale om hvordan 4Syd skulle kompenseres økonomisk. 
 
Der er efterfølgende opstået tanker om at indlede et formelt samarbejde, omkring deling af afdelingens driftsleder.  
 
Afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet at forlænge den indgåede aftale til 31. december 2010, under forudsætning af 
at afdelingen ikke lider afsavn. Afdelingens driftsleder vil derfor frem til den 31. december 2010 bruge 75 procent af sin 
arbejdstid i 4Syd, og 25 procent i 4Række – 4Syd kompenseres økonomisk tilsvarende. 
 
Perioden frem til 31. december 2010 skal bruges til at undersøge hvilke muligheder der er for driftssamarbejde i større 
eller mindre målestok, samt hvilke økonomiske perspektiver der er i disse muligheder. 
 
Albertslund Boligsociale Center – ABC 
De tre sociale-viceværter som er ansat under ABC gjorde sit indtog i Albertslund Syd den 1. april sidste år. Der har 
siden starten været fart på disse tre – til tider så meget, at man som beboerdemokrat kan have problemer med at følge 
med. I Betonhjertet nr. 4 – 2010 kan man læse mere om ABC's aktiviteter. 
 
Afdelingen er indgået i en partnerskabsaftale sammen med de andre boligafdelinger i Albertslund syd. Aftalen danner 
grundlaget for de aktiviteter som drives af ABC, og den forpligter afdelingen til at bidrage til ABC aktiviteter med et 
beskedent beløb på 50.000 kroner årligt. 
 
Efteråret 2009 bød på en Naboskabsundersøgelse, hvor en relativ stor del af afdelingens beboere gav deres besyv med. 
Afdelingsbestyrelsen har endnu ikke været inviteret til opfølgningsmøde på denne undersøgelse, og kan derfor ikke 
redegøre for hvilke konklusioner man kan drage af undersøgelsen. 
 
Afdelingen blev sammen med en række AB og VA afdelinger syd for Roskildevej, via ABC, tilbudt om deltagelse i en 
beboerrådgivnings ordning. Ordningen ville være en udbygning af den beboerrådgivning, som allerede fungere i AB Syd 
og etagehusene. Der var flertal i afdelingsbestyrelsen om, at takke nej til det daværende tilbud. 
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Afdelingen er medvirkende ved etablering af et aktivitetslokale i Kanalens Kvarter. De årlige udgifter er beskedne, og da 
lokalet også kan komme beboere fra 4Syd til gode, så valgte afdelingsbestyrelsen at indgå i dette projekt - retningslin-
jer for brug af lokalet følger.  
  
Mosaik på støjmur ved Albertslund station 
Som et signal til COP15 mødet i Bella Center, valgte et flertal i afdelingsbestyrelsen at støtte dette projekt med et beløb 
på 1.000 kroner. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Masterplanen. Beretning 2010

Møderækken i Samrådet og følgegruppen er fortsat i 2009 og 2010.
I februar måned kom der en udmelding fra Landsbyggefonden, som sagde, at tilsagn om støtte
tidligst kunne gives i 2012 eller 2013.
I marts måned i år blev der afholdt et konsensusmøde.
I april måned har der været en tur rundt i området med arkitekter, ingeniører, repræsentanter fra
Landsbyggefonden, repræsentanter fra kommunen og repræsentanter fra de berørte
gårdhusafdelinger .

Her meddelte Landsbyggefonden i hvilket omfang, de kan støtte en renovering af gårdhusene, men
før vi har det endelige projekt, kan vi ikke sige, hvad det betyder for renoveringen og for huslejen.
Det står dog klart, at Landsbyggefonden ikke støtter en nedrivning afhusene, og heller ikke nye
facader eller nyt tag (men dog en udbedring af skader på tagene).

En renovering af gårdhusene vil først gå i gang, når rækkehusene er færdigrenoverede, og det er de
tidligst i 2013.

Tove Meyling
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Beretning fra Genbrugsgruppen 
 
Gruppen har holdt to arrangementer for beboerne, nemlig julehygge med Gløgg og æbleskiver i december og indlevering 
af juletræer i januar, her blev der serveret kaffe og hjemmebagt kage. Vi har desuden holdt åbent for beboerne på vores 
2 oprydnings søndage. 
 
Den 1. februar 2009 blev det indført, at man nu kun må komme med sit brændbare affald i klare plastsække, det er gået 
godt, idet de fleste beboere følger anvisningen om de klare sække. 
 
Sorteringen af de efterhånden mange fraktioner, har de fleste også styr på, det er rart, for dem der har vagten kan jo 
ikke være alle vegne på en gang og her i forårstiden er der virkelig gang i oprydningen i afdelingen. 
 
Som kompensation for vores arbejde især om søndagen, har vi i 2009 afholdt vores årlige middag. 
 
      
 
 

Beretning fra Fastelavnsudvalget 
 
Udvalget består for det meste af medlemmer af genbrugsgruppen og vi har endnu engang arrangeret og afholdt faste-
lavnsfest 14. februar, det var en hyggelig dag på trods af vinteren, desværre var der færre deltagere i år end der plejer 
at være, men det var måske på grund af den strenge vinter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beboermødet d.28.april2010
Pkt.12
Beretning om arbejdet iBrugergruppen.

Brugergruppens arbejdsområde er sager vedrørende vand, varme og affald.
Alle sager, der indstilles til kommunalbestyrelsen forlægges Brugergruppen inden indstillingen,
herunder budget og regnskab samt alle større miljøtiltag for vand, varme og affald.

Jeg er valgt på beboermødet, som VA 4 Syds repræsentant i Brugergruppen for der at varetage
afdelingens interesser indenfor ovennævnte områder.
Af Brugergruppen er jeg på sidste møde genvalgt til bestyrelsen i Agenda Centret.
Som repræsentant for afdelingen er min pligt at varetage afdelingens interesser og bringe alle sager
der er aktuelle for 4 Syd videre til afdelingsbestyrelsen, driften, miljøgruppe og genbrugsgruppen.

Efter hvert Brugergruppemøderne udarbejdes, der et kort referat til beboerbladene. Disse bringes i
Betonhjertet, så det løbende er muligt for beboerne at orientere sig om arbejdet i Brugergruppen.
I denne beretning vil jeg derfor kun fremhæve de vigtigste sager.

12009110 er der bl.a. arbejdet med følgende sager:
Affald: Affaldsplanen for 2009-2012 blev behandlet igen efter høringsperioden. Der var ikke
væsentlige ændringer efter høringen. Det fremgår af planen at forvaltningen i perioden vil have
ekstra opmærksomhed på de lokale genbrugspladser og især på deponicontainerene. Det har jeg
orientere bestyrelsen og miljøgruppen om.
Fjernvarme: Ny incitamentstaks bliver indført fra i. jan. 2010. Det siges, at den er mere simpel og
lettere at forstå, men jeg vil ikke påtage mig at forklare den.
Vand- og kloakforsyningen: Forvaltningen holdt Brugergruppen orienteret om arbejdet med at
tilpasse regnvandssystemet, så vi undgår oversvømmelser ved kraftigt regn. For Albertslund Syd
betyder, det bl.a. at dele af kanalen renoveres og udvides.
Brugergruppen indstillede til kommunalbestyrelsen, at der udføres VVM-redegøresle i forbindelse
med etablering af et nyt vandværk i Vestskoven.
På mødet i september sendte Brugergruppen sagen om kommunens overtagelse af vedligehold af
vandledninger i krybekældre retur til forvaltningen for at få sagen bedre belyst.
Brugergruppen er ligeledes holdt orienteret om selskabsgørelsen af vandområdet. Det betyder at
vandforsyningen skilles ud fra den kommunale forvaltning, både økonomisk og fysiks.
Klima og Energi:
Brugergruppen indrages løbende i kommunes arbejde med energibesparende foranstaltninger,
herunder forsøg med energirenovering af forskellige boligtyper i byen

Jeg synes det er et spændende arbejde og genopstiller, som afdelingens repræsentant i
Brugergruppen. Jeg kan desværre ikke deltage på beboermødet.
April 2010 - Tove Jensen



BEBOERHUSET 2009 -10

I 2009 er der sket en del forbedringer i huset.
Køkkenet er blevet ombygget, så der nu er stålborde, der er nemme at rengøre, der er industriovn og
industrikaffemaskine.
Der er opsat lys tillegepladssiden, både for at give lys til pladsen, men også for at forhindre indbrud.
Der er bygget et grillhus, og indkøbt en rygeovn, og begge dele har vi haft stor glæde af til arrangementer i
årets løb.

Der har også været et par uheldige ting. I foråret var der vand i kælderen, og en del af de møbler og andre
ting, der blev opbevaret i kælderen blev ødelagt.
I vinterens løb begyndte loftet i huset at hænge, og det viste sig, at det var uheldigt, at vi havde fjernet
skillevægge. En ingeniør havde ellers godkendt det.
Det har betydet en større reparation med opsætning af søjler og en jernbjælke, så taget/loftet nu kan holde.

Ved budgetmødet i efteråret blev det nedstemt, at vi skulle have en ansat i huset, men vi har alligevel fortsat
drøftet muligheden, for vi synes, at der mangler en person til at føre tilsyn med huset og til at udføre
praktiske opgaver. Så drøftelserne fortsætter.

Denne opgørelse blev bragt i januarnummeret af Betonhjertet, og den viser tydeligt, at beboerhuset bliver
brugt flittigt. Og i de 4 år, vi har haft huset, er aktiviteterne gradvist blevet udvidet.

Vi har lavet dette skema som viser at huset bliver brugt meget. Ca. 4 arr. pr uge.
Udover arrangementer bliver huset også udlejet til private fester, og der har været ca. 40 private arr. i 2009.
Til musik, fastelavnsfest og grillarrangementer er der brugt ca 18000,00 kr. Cafe Ørnen har givet et
overskud på godt 7.000 kr. Tillt og møder er der kun udgifter til øl, vand, kaffe og brød.

hvad sker der Delt.pr gang i alt 2009 arr i alt
lige her
visesang Rune j 45 45 1
Rene
en aften om 45 45 1
tagsagen
sommerfest 60 60 1
jNielsen
Jazzband
sluk lyset 40 40 1
aftentur på 50 50 1
volden
fastelavn 60 60 1
brogård grill 55 55 1
dragedag 30 30 1
julemarked 45 45 1
julemarked abc 35 35 1
lysfest fra 35 35 1
brogårdplads til
beboerhuset
zigejnerjazzen 50 50 1
2 bredbånds 45 90 2
infoaftener
3 beboermøder 40 120 3
onsdag line 12 144 12
dance
torsdag morgen 10 450 45
cafe
cafe ørnen 33 1584 48
tirsdags aften it 8 400 50
cafe
i alt 3338 172



Aktiviteterne er selvfølgelig fortsat i 2010, og indtil skrivende stund har vi haft:
15 spisninger i cafeen, 15 gange morgencafe og 15 IT aftener.
Derudover har der været en lørdagsbrunch med visesangere. Det var Rene fra Spætten og Rune fra
Sverige, der sang danske og svenske viser.
Line-dance er fortsat, men fordi det nu er flyttet til lørdag formiddag, må det nogle gange holdes i
Spættens Børnehave på grund af udlejning til private arrangementer.

Tove Meyling



Miljøbod ved sommerfesten

Sommerfest og indvielse af bålhuset Aftentur på volden

Grillaften Dragedag

Spar på C02 eller vi skal bruge 3 kloder mere.
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Forslag til beboermødet d..28.april 2010
Miljøhandlingsplan for april 2010 - marts 2011

for V A afd. 4 Syd.
"Historie"
I afd. 4 syd er der gennem en del år været iværksat mange tiltag for at spare på resur-
serne og mindske forureningen afmiljøet. F.eks. individuel måling af varme og vand
og stop for brug af pesticider på fælles arealer, løbende udskiftning aftrykimprægne-
ret træ til en mere miljøvenlig sort (Superwood) og en ny og mere effektiv affalds-
ordning, der trådte i kraft januar 2006 og er videreudviklet.
Derudover er der sket en større renovering af de grønne områder i de forløbne år.
Der har desuden været fokus på besparelser på el og varme bl.a. via "Klimaudfor-
dringen".

Hovedformål
Hovedformålet er at bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er
nødvendigt, hvis der også skal være ordentlige miljøresurser til vores efterkommere.

Formål
Miljøhandlingsplanens fonnål er at planlægge og synliggøre de handlinger afdelin-
gens drift, afdelingsbestyrelse, genbrugsgruppe og miljøgruppe vil arbejde med i
2010-2011 for at spare på resurserne og passe på det omgivne miljø.
Miljøhandlingsplanens indhold skal være forankret hos både beboere og ansatte og
skal godkendes på beboermødet.

Indsatsområder i 2010-2011:
Klimaudfordringen:
Konkurrencen er slut, men der arbejdes på hvordan vi i boligafdelingerne kan udvikle
ideerne til at spare på energien. Den vindende afdeling for 2009 er pt. endnu ikke of-
fentliggj ort.
Ved brug af el og varme i boligerne udleder vi tilsammen mange tons C02 om året.
Derfor skal alle beboere inddrages aktivt i sparebestræbelserne.
Miljøgruppen ønsker samarbejde med driften vedr. information og rådgivning om
besparelser på energien.
Information foregår via artikler i Betonhjertet og ved arrangementer og ved individu-
el kontakt til husstande efter behov.
Rådgivning foregår ligeledes ved personlig henvendelse fra beboerne
Affald:
Der skal løbende ske information til beboerne.
Opfølgning og forbedring på nuværende affaldsordning i samarbejde med drift, gen-
brugsgruppe og miljøgruppe. Samt opfølgning på kommunale projekter i samarbejde
med drift, genbrugsgruppe og afdelingsbestyrelsen.
Renholdelse og forskønnelse af de grønne områder:
Beboerne opfordres til at følge op på de forgangne års aktiviteter omkring forskøn-
nelse af egne fællesarealer ved forårsrengøringen: f.eks. Ved kommunens arrange-
ment: "Din by Ren by" og Grøn Dag.



Der skal ske et løbende samarbejde med driften omkring vedligeholdelse og forskøn-
nelse afudearealeme. Men der skal ikke sættes større projekter i gang på grund af
renoveringen afhusene. (Masterplanen).
Der skal foretages markvandring mindst 2 gange årligt med driften.
Indkøbspolitik:
Løbende samarbejde med driften om en mere miljøvenlig indkøbspolitik.
Beboerarrangementer:
Afholdelse af arrangementer for alle beboere: De traditionelle arrangementer, tema-
møder mv.
Kontakter udenfor afdelingen:
Holde kontakt med andre boligafdelinger omkring arrangementer, miljøarbejde o.a.
og Agendacentret mv.
Information:
Videregive aktuel information til beboerne fra relevante miljøtiltag via Betonhjertet,
husstandsomdelt materiale, på beboermøder, ved arrangementer o.a.

Principper for VA 4 syds miliøarbejde:
o Indsats for at nedsætte C02 udslip, ved aktivt at arbejde med besparelser på el

og varme.
e Mest muligt af vores affald skal sorters, komposteres og genbruges.
o Sikre at ansatte og frivillige opdatere s om sortering af storskrald.
o Der ikke bruges pesticider, kunstgødning eller andre miljøskadelige midler i af-

delingen, herunder i og omkring gårdhaverne.
o Ryddet beplantning erstattes af ny beplantning, men ikke nødvendigvis samme

sted.
o Afdelingens indkøb skal miljøvurderes i forhold til miljømærkning, forbrug i

anvendelsesperioden og som potentielt affald.
o Trykimprægneret træ erstattes med det mere miljøvenlige træ - Superwood.
o Indkøb og udskiftning af hårde hvidevarer skal ske efter ovennævnte principper.
o Samarbejde med udvalg og grupper omkring fælles engagement i miljøspørgs-

målene.
QJ Beboerne medinddrages via beboeraktiviteter og informationer bl.a. via Beton-

hjertet.
o Støtte op om spirende beboeraktiviteter iafdelingen.
c Hvert år, i forbindelse med beboermøde med valg til miljøgruppe, gøres der sta-

tus over miljøgruppens arbejde.

Miliøgruppen.



Beretning for Miljøgruppen april 2009- marts 2010

Miljøgruppens medlemmer:
Valgte: Jan Halle, Anette Voergård, Lena Kujahn.
Ikke valgte: Jørgen Hansen og Tage Jensen har deltaget med praktisk arbejde.
Tove Jensen har som aktiv i Agendacentret og Brugergruppen vedligeholdt kontakten
til os med orientering derfra.

Møder: Udover miljøgruppens egne møder har vi afholdt eller deltaget i følgende
møder:

o 2 opsamlingsmøder med driften: hvor vi behandlede 1m.reglen, udskiftning af
køleskabe og toiletter, skadedyrsbekæmpelse, rensning af facader, de
forskellige beboerarrangementer, miljøvenligt indkøb, vedligeholde1sespolitik
for beplantningen på udearealerne, beboerhenvendelser vedr. udearealeme,
miljøvenlige plankeværker, markvandring, driftens orientering til beboerne via
Betonhjertet.

o Klimaseminar, der bl.a. berørte flg. emner: Efter klimatopmødet. Hvordan
engagerer vi borgerne og får mere vedvarende energi ind ibyen? Renovering
og nybygning til mere klimavenlige boliger og kommunale bygninger.

o I november var der kommunalt tilsyn af genbrugspladsen sammen med
genbrugsgruppen. Miljøforvaltningens repræsentant gaven overvejende positiv
konklusion på tilsynet. Ved efterbehandling behandles problemer som
manglende tilsyn på pladsen, når den er åben i dagtimerne: Lås på lågen eller
containerne?

Information: Vi har orienteret beboerne, afdelingsbestyrelsen og driften via
opsamlingsreferat og indlæg iBetonhjertet og på beboermøder.

Miljøhandlingsplan og kommissorium er revideret og fremlagt til godkendelse på
beboermødet i april. Efter godkendelse indgik miljøhandlingsplanen i de "Små
grønne regnskaber" som udsendes fra kommunen til alle husstande i afdelingen.

Klimaudfordringen:
o I foråret deltog vi i udførelsen af en klimamosaik i Nord, som vandt

klimaudfordringen i 2008.
o Der er skrevet artikler i Betonhjertet med oplysninger om

klimaudfordringen og energispare råd, bl.a. julespareråd i december.
o I Oktober måned viste vi klimafilmen "den ll.time" efter spisning i Cafe

ørnen.
e') Ved sommerfesten og julebazaren havde vi en miljøbod, der omhandlede

vores forbrug af el og varme og deraf beregninger for C02 udslippet. Der
var gættekonkurrencer og tipskupon med præmier sponsoreret af
Agendacentret.



e I skrivende stund planlægger vi det årlige "Sluk lyset" arrangement d.27/3.
Vi arrangerer det sammen med VA afd.5 Kanalen med fakkeltog til bjerget.

o Klimatopmødet: Vi deltog i demonstrationen under klimatopmødet i
december og gav 1000 kr. til "klodemosaikken" på muren ved jernbanen.

Grønne områder: Vi har behandlet løbende vedligehold af beplantningen i
forbindelse med beboerhenvendelser og driftens planer. Fornyelse på de grønne
områder er delvis sat i bero på grund af Masterplanen. Vi har deltaget i en
markvandring med driften.

Arrangementer:
Miljøgruppen har afholdt Gå-tur på volden St. Bededagsaften og Grillaften og
Lysfest ved og i beboerhuset. Det var et forsøg på grund af det ustabile vejr. Men
vi holder det efterfølgende på Brogårds Plads efter opfordringer. Vi afholdt
dragebyggerdag i forbindelse med Cafe Ørnen spisning og drageflyverdag
søndagen efter. Næste gang bliver det i slutningen af efterårsferien.

Vi får altid en hjælpende hånd ved disse arrangementer og det siger vi tak for.

Miljøgruppen



Forslag til beboermødet d.28.april2010

Miljøgruppens kommissorium 4 Syd marts 2010- april 2011

Miljøgruppens opgave:
Det er miljøgruppens opgave er at udarbejde og gennemføre en miljøhandlingsplan
for afdeling 4Syd i samarbejde med interesserede beboere, afdelingsbestyrelsen og
driften.
Miljøgruppen arbejder for et konstruktivt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen,
drift, beboere og relevante grupper og udvalg.
Miljøhandlingsplanen fremlægges til evaluering og godkendelse på beboermødet
hvert år iapril.
Miljøgruppen behandler i samarbejde med afdelingsleder sager vedrørende
vedligehold og forbedringsarbejder afudearealer, herunder beboeransøgninger om
forskønnelse af lokale udearealer.

Miljøgruppens ansvar:
Miljøgruppen nedsættes på et beboermøde i april. På mødet aflægges beretning. Der
vælges min. tre beboere, som er ansvarlige over for beboermødet. Andre beboere kan
efter lyst og interesse inddrages i miljøgruppens arbejde.

Miljøgruppens økonomi:
På beboermøde i september bliver budgettet for udvalget fastlagt.
Derudover bevilges alle større sager via afdelingens budget eller godkendes særskilt
på beboermøder. Der aflægge s regnskab på beboermødet i april.

Miljøgruppens organisering:
Miljøgruppen holder møder ca. 1 gang om måneden.
Der er ingen formel ledelsesform.
På de månedlige møder planlægges og fordeles arbejdsopgaverne mellem gruppens
medlemmer, som så kan arbejde individuelt eller i mindre grupper. På de følgende
møder sker der en opsamling af dette arbejde.
Der skrives referat fra alle møder, som sendes til gruppens medlemmer.
Sidste mødes referent foretager opsamling på sagerne og udarbejder dagsorden til det
kommende møde. Opfølgning på årsplan sker på hvert møde.
Ca. 2 gange om året udarbejdes et opsamlingsreferat over miljøgruppens arbejde.
Referatet sendes til afdelingsbestyrelsen, afdelingslederen og Betonhjertet.
Aktuelle sager, der ligger uden for miljøgruppens kompetence og sager, som
miljøgruppen ønsker drøftet med afdelingsbestyrelsen, bringes videre til
afdelingsbestyrelsens møde via kontaktperson.



Miljøgruppens information:
Miljøgruppen orienterer løbende om sit arbejde i Betonhjertet
Indlæg iBetonhjertet eller omdelte skrivelser foregår på følgende måde:
Et medlem kan kun tegne Miljøgruppen, når form og indhold er aftalt på et møde
eller mellem et flertal i gruppen.

Kontaktperson til nævn og drift:
På første møde i miljøgruppen vælges kontaktpersoner til afdelingsbestyrelsen og
drift. Disse har pligt til at orientere drift og afdelingsbestyrelsen om relevante sager.
Afdelingsleder eller andet driftspersonale deltager i opsamlingsmøder af driftsmæssig
karakter.

På genvalg:

Jan Halle
Anette Voergård-Olesen

Lena Kujahn


