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Side 1 

Afdelingsbestyrelsesmøde den 30. marts 2010, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling og Flemming V. Wallin 
  Driften: Deltager ikke 
    
Afbud Lena Kujahn og Tonni Bodal 
Fraværende Dorthe Larsen 
 
  Dirigent: Henny Eilersen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 10. marts 2010 
Godkendt 
 

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

4. Opfølgning 
Beboermøde 

• Ingen af delelementerne til afdelingsbestyrelsens beretning er færdige. 
• Der er blevet sået tvivl om hvorvidt reglerne tillader, at mødeindkaldelsen er udsendt via Be-

tonhjertet – Flemming undersøger. 
• Hvis ikke det er et ufravigeligt krav, så skal der på den endelige mødeindkaldelse ikke angi-

ves om de som er på valg, er villige til genvalg. 
• Afdelingens antenneregnskab fremlægges på beboermødet af Flemming. 
• Dirigent: Henning Bjerre 

Referent: Søren eller Flemming 
• Der er fælles smørrebrød for afdelingsbestyrelsen klokken 17:45 

Tove sørger for kontakt til dirigenten. 
 

Status på delt driftsleder/driftssamarbejde 
• Oplægget fra Gert og Michael ønskes gennemgået på afdelingsbestyrelsesmødet den 14. 

april – hvis skriftligt materiale findes, så bør dette tilsendes inden mødet, af hensyn til forbe-
redelse. 

 
Renovering af carporte i Ørnens Kvarter 

• Det er afdelingsbestyrelsens opfattelse, at denne type renoveringsarbejder skal forelægges 
teknisk udvalg eller afdelingsbestyrelsen inden arbejdet igangsættes. 

• Siderne på de renoverede carporte er ført fra jordhøjde til tagkant – tidligere var der 30-40 
cm luft både forneden og foroven. 
Spørgsmål til driften: Hvem har godkendt det ændrede designet? 

 
Husdyrreglement 

• Noget kunne indikere, at en beboer som tidligere har ansøgt om dispensation i forhold til 
hold af katte, ikke har modtaget dispensationen. 

• Flemming undersøger hvad der er sket i sagen. 
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Side 2 

5. Udvalg og grupper 
Teknisk udvalg 

• Processen med at opdatere afdelingens husorden, er så småt sat i gang. Der forsøges skabt 
en model, som bevirker at opdateringen kan laves i mindre afsnit. Hensigten er at undgå en 
stor samlet opdatering, som vil være meget ressourcekrævende. 
Pjecen "4Syd betaler sig" er fjernet fra afdelingens hjemmeside, da den ifølge Michael inde-
holder passager som er i strid med lovgivningen. 

• Fra sæsonstart er det driftens hensigt, at udføre den pasning og vedligeholdelse som er in-
deholdt i 1 meter reglen. 

• De ønskede arbejdsplaner er endnu ikke færdige – der er enighed i udvalg om, at de færdi-
ge planer tilstræbes forelagt udvalget medio april, eventuelt suppleret med en opmåling fra 
personalets fagforening. 

 
Miljøgruppen 

• Teknisk udvalg har blandet sig i miljøgruppens forslag om behandling af eternitfacader, og 
afventer nu en materialepris fra driften. 
Der er udpræget flertal i både teknisk udvalg og afdelingsbestyrelsen for at holde sig til en 
farve, som holder sig tæt til eternitpladernes oprindelige farve. 

 
Masterplan – konsensusmøde 

• Det var et ok møde, som dog ikke bragt noget nyt på banen, udover at partnerskabsaftalen 
skal opdateres. 

• Referat fra mødet rundsendes til afdelingsbestyrelsen pr. mail, hvis ikke alle selv modtager 
det fra BO-Vest. 

 
Masterplan 

• LBF besigtiger en række gårdhuse den 13. april - Tove deltager som repræsentant fra afde-
lingen. 
 

6. Post 
Fra BO-Vest: Ny lovgivning gældende fra 1. januar 2010 – brevet vedhæftes referatet 
 

7. Ansøgninger 
Ingen 
 

8. Møder og kurser 
Kort redegørelse fra Maja og Flemming vedrørende fraflytningskursus. 
 

9. Eventuelt 
Der har været afholdt generalforsamling i Antenneforeningen Brøndby – referatet rundsendes når 
det modtages. Generalforsamlingen valgte med overvældende flertal at afhænde foreningens tv sta-
tion, hvilket forventes at have en positiv indvirkning på næste års medlemsbidrag. 

 
To-do-liste & løse ender  
Nr. Hvad Hvornår Hvem 
1 Arbejdsplaner - Teknisk udvalg 
2 Adresse og udvalgsliste til BO-Vest via Michael - Flemming 
3 Aftale/model for delt driftsleder eller driftssamarbejde - Gert W. Pedersen 
4 Fraflytningssyn for afdelingsbestyrelsen - Michael 
5 Opdatering af regler for udlejning og brug af carporte - Teknisk udvalg 
6 Som punkt 11, men for parkering af påhængsvogne - Teknisk udvalg 
7 Opdatering af husordenen - Teknisk udvalg 
8 Oplæg til beretning – input fra alle 30. marts Flemming 

 
Bilag - Ny lovgivning gældende fra 1. januar 2010 



Samtlige afdelingsbestyrelser i
Vridsløselille Andelsboligforening

Boligsamarbejdet

Glostrup, den 3. marts 2010

Vedrørende ny lovgivning gældende fra 1. januar 2010

Kære afdelingsbestyrelse

Den nye lovgivning medfører som bekendt ændret praksis på en række områder. Nedenfor har
jeg oplistet de ændringer i normalvedtægten for en almen boligorganisation med almene bolig-
afdelinger, som jeg vil bede jer være særligt opmærksomme på.

Antal afdelingsmøder (§ 15)
Det fremgår ikke præcist af denne paragraf, men afdelingsmødet kan fortsat beslutte, at der kun
holdes et ordinært affielingsmøde,-u-ansetom afdelingsmødet skal-g-ooRem:te-årsregnskabet
eller orienteres om årsregnskabet, efter at dette er godkendt i afdelingsbestyrelsen.
For afdelinger, hvor afdelingsbestyrelsen godkender årsregnskabet, kan det ordinære møde
placeres i maj eller september måned. For afdelinger, hvor afdelingsmødet godkender årsregn-
skabet, skal det ordinære møde afholdes i maj måned.

Adgang til afdelingsmødet
§ 17. Stk. 1. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og
disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens
størrelse.

Dette betyder, at husstandens myndige medlemmer er valgbare til afdelingsbestyrelsen, m.v.
I forbindelse med registrering af deltagere anbefales, at huslejekvittering og sygesikringsbevis
skal forevises, idet beboerIister ikke længere er tilstrækkelige.

Referat af afdelingsmødet
§ 17. Stk. 5. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives
af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af protokollen skal gøres til-

gængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Vridsløselille Andelsboligforening. Tranemosegård • Albertslund Boligselskab
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Det anbefales, at det i mødeindkaldelsen nævnes, at referatet af afdelingsmødet lægges på
afdelingens hjemmeside, og at referatet kan hentes på ejendomskontoret. I afdelinger uden
hjemmeside er det tilstrækkeligt, at referatet kan hentes på ejendomskontoret.

Afdelingsmødet fastsætter vedligeholdelsesordning
§ 18. Stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden og vælger vedligeholdelsesordning for

afdelingen.

Det er nu blevet lov, at afdelingsmødet fastsætter vedligeholdelsesordning. I VA har det i prak-
sis været sådan igennem mange år, så her er ingen ændringer.

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen
§ 19. Stk. 4. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser
om udførelsen af sit hverv. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes

ret til at gøre sig bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder,

eller findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen
for afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med,
at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge .
for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afde-

lingens beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Det anbefales, at afdelingsbestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvori bestemmelserne i
§ 19. Stk. 4 fastlægges. Det anbefales, at mødeindkaldelser og referater lægges på afdelingens
hjemmeside og kan hentes på ejendomskontoret. I afdelinger uden hjemmeside er det tilstræk-
keligt, at dagsorden og referat kan hentes på ejendomskontoret.

Dette uddrag er fra bekendtgørelsen om normalvedtægter. I forbindelse med udarbejdelse af de
endelige vedtægter, som skal godkendes på generalforsamlingen i maj 2010, kan der være
ændret på både paragraf- og stk.-numre.

Generalforsamlingen kan beslutte større renoveringer i en afdeling
Til slut skal mindes om, at generalforsamlingen ifølge § 37 i almenboligloven fremover kan træf-
fe beslutning om gennemførelse af større renoveringer, større energibesparende foranstaltnin-
ger, boligsociale helhedsplaner og fremtidssikring af bebyggelsen, hvis afdelingsmødets god-
kendelse til gennemførelse af arbejder og aktiviteter ikke opnås.

Med venlig hilsen

Danny Andersen
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