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Side 1 

Afdelingsbestyrelsesmøde den 10. marts 2010, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, Lena Kujahn og Flemming V. 

Wallin 
  Suppleant: Tonni Bodal 
  Driften: Michael Willumsen 
  
Fraværende Dorthe Larsen 
 
  Dirigent: Vibeke Hansen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 16. februar 2010 
Godkendt 
 

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

4. Årsplan 
• Beboermøde den 28. april, regnskab og valg. 

Den rå minimumsdagsorden udarbejdes af driften og indrykkes i Betonhjertet - deadline er 
den 25. marts. 
 
Oplæg til beretning udarbejdes af Flemming på grundlag af input fra resten af afdelingsbe-
styrelsen – skal beretningen med i Betonhjertet, så er deadline ligeledes den 25. marts. 
 
Beretninger fra grupper og udvalg bør så vidt muligt udsendes sammen med den endelige 
dagsorden, men det er ikke noget krav. Afdelingsbestyrelsens kontakter i de forskellige ud-
valg og grupper informerer de rette steder. 
 
Den endelige dagsorden inklusive regnskab, forretningsordenen for beboermøder, beretning 
fra afdelingsbestyrelsen, beretninger fra de forskellige udvalg og grupper, indkomne forslag 
med afdelingsbestyrelsens kommentering og eventuelle økonomiske konsekvenser samt 
valgliste til afdelingsbestyrelsen, udsendes senest en uge før beboermødet. 
 
Forretningsordenen for beboermøder konsekvensændres af Lena, så nævn erstattes af afde-
lingsbestyrelse. 
 

• Regnskab 2010 
Af det på mødet udleveret regnskab, så uddeles kun siderne 1, 2 og 7 til 11 uden noter. Af 
indkaldelsen til beboermødet skal det fremgå, at en udvidet udgave af regnskabet kan af-
hentes på ejendomskontoret. 
 
Regnskabet er ikke endeligt afsluttet – økonomiudvalget behandler det færdige regnskab på 
udvalgets møde den 6. april. 
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Side 2 

På beboermødet fremlægges konto 119 af Tove, alt andet fremlægges af Michael. 
 

• Valg til udvalg, grupper og afdelingsbestyrelse 
Fra afdelingsbestyrelsen er følgende på valg: Vibeke, Dorthe, Henny og Tonny. 
 

5. Driften 
• Driftssamarbejde / deling af driftsleder med 4 Række 

Michael redegjorde kort for nogle af de tanker og muligheder, som ligger bag ideen om et 
driftssamarbejde for hele Albertslund syd. 
 
Et decideret driftssamarbejde vil primært omhandle arbejde og aktiviteter, som relaterer til 
konto 114. 
 
Målet for et driftssamarbejde er at opnå en forbedre service for afdelinger og beboere, uden 
omkostningerne stiger. Foreløbige beregninger indikere at der indledningsvis kan opnås en 
samlet rationaliseringsgevinst på ca. 1 million kroner, hvis hele Albertslund syd deltager i 
projektet. 
 
Michael redegjorde ligeledes kort for hvilke muligheder der er ved deling af driftslederen 
mellem 4 Syd og 4 Række. 
 
Der vil være en begrænset økonomisk gevinst, da noget af det arbejde driftslederen ellers 
udføre skal overtages af andre medarbejdere. Dette kan eksempelvis afstedkomme, at stil-
lingen som ledende ejendomsfunktionær skal opnormeres. 
 
Efter disse korte redegørelser valgte afdelingsbestyrelsen at give Michael fri. 
 
Den efterfølgende debat resulterede i en principiel beslutning om, ikke at afvise nogen mu-
ligheder på forhånd. 
 
Gert W. Pedersen fra BO-Vest og Michael opfordres til at afholde et orienterende møde for 
afdelingsbestyrelsen – afdelingsbestyrelsen er åben for at dette møde kan afholdes hurtigt, 
hvis der er behov for dette. 
 
Flemming kontakter Gert W. Pedersen for at aftale det videre forløb. 
 

• Svar på åbent brev fra Jørgen Hansen – oplægget blev godkendt. 
• Brev til Københavns Vestegns Politi vedrørende gener som følge af parkering af tunge køre-

tøjer på Vridsløsevej – oplægget blev godkendt. 
• Brev til driften vedrørende ejendomskontoret – oplægget blev godkendt. 

 
6. Konsensusmøde den 11. marts 

Samspillet mellem forskellige møder og andre aktiviteter bevirker at kun Tove og Vibeke deltager på 
dette møde – den største del af afdelingsbestyrelsen havde tidligere givet tilsagn om at deltage, og 
var derfor også tilmeldt. 
 
Den debat der blandt andet er i AP omkring renoveringsplanerne for rækkehusene med vinduer på 
1. sal og hække, forstærker indtrykket af en meget topstyrer proces, som kun i meget ringe grad 
levner plads til beboerdemokratiet. 
 
Afdelingens budskab på mødet er – åbenhed, åbenhed, åbenhed – hvis der er, eller bliver truffet lig-
nende overordnet beslutninger vedrørende gårdhusene, så skal de frem i lyset – alt andet er at gøre 
grin med beboerne og det beboerdemokratiet, som ellers er sat en reel indflydelse i udsigt.  
 



 
4 SYD 

 
 

Side 3 

7. Udvalg og grupper 
• Behandling af eternitfacader - skal beboerne have mulighed for at male facaderne? 

Udsat til næste møde. 
 

• Aktivitetspladsforslag 
Det er kun kommunens projekter som bliver gennemført. Hvis der skal gennemføres andre 
projekter fra kataloget, så må afdelingerne selv betale. 
 

• ABC – deadline for dagsordenspunkt på beboermøde 
Datoen for beboermødet er tilgået ABC. 
 

• Internet hastigheder 
Fascom som er leverandør af Internetforbindelser til Antenneforeningen, har store proble-
mer med at levere de aftalte hastigheder. Der arbejdes på en løsning og alle internet bruge-
re vil snarest modtage en skrivelse fra Fascom som beskriver løsning og tidshorisont. 
 

• Sluk lyset! 
Den 27. marts er der traditionen tro fakkeloptog til bjerget. I år afvikles arrangementet i 
samarbejde med Kanalen og det starter klokken 19:30. I tidsrummet klokken 20:30 til klok-
ken 21:30 vil afdelingens udendørsbelysning være slukket. 
 

8. Post 
Intet 
 

9. Ansøgninger 
Ansøgning fra aktivitetslokalet i Kanalens Kvarter 
Udskudt – Der er ikke modtaget nogen formel ansøgning, og den kommer formodentligt heller ikke, 
da der er fundet alternativ finansiering. 
 

10. Møder og kurser 
Intet 
 

11. Eventuelt 
Intet 

 
 
 

To-do-liste & løse ender  
Nr. Hvad Hvornår Hvem 
1 Arbejdsplaner samt 1-meter regel - Teknisk udvalg 
2 Juridisk gyldighed af beslutning om udvendig vedligehold - Michael 
3 Adresse og udvalgsliste til BO-Vest via Michael - Flemming 
4 Aftale/model for delt driftsleder eller driftssamarbejde - Gert W. Pedersen 
5 Fraflytningssyn for afdelingsbestyrelsen - Michael 
6 Opdatering af regler for udlejning og brug af carporte - Teknisk udvalg 
7 Som punkt 11, men for parkering af påhængsvogne - Teknisk udvalg 
8 Model for udarbejdelse og håndhævelse af husordenen - Teknisk udvalg 
9 Oplæg til beretning – input fra alle 30. marts Flemming 
10 Forretningsordenen for beboermøder konsekvensændres Inden uddeling Lena 
11 Indkaldelse til beboermøde 25. marts Michael 
12 Behandling af eternitfacader - erfaringer fra ABC projekt - Vibeke 

 


