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Afdelingsbestyrelsesmøde den 14. april 2010, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, Dorthe Larsen, Lena Kujahn 

og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: Tonni Bodal 
  
Afbud Michael Willumsen 
 
  Dirigent: Vibeke Hansen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 30. marts 2010 
Godkendt 
 

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

4. Beboermøde 
• På mødet den 30. marts blev der sået tvivl om hvorvidt indkaldelsen til et beboermøde kun-

ne udsendes via Betonhjertet – der er ingen problemer ved denne fremgangsmåde. 
• Driften sørger for bordopsætning og stemmesedler 
• Velkomst ved Tove, herefter præsentation af afdelingsbestyrelsen 
• Som dirigent foreslår afdelingsbestyrelsen Henning Bjerre  
• Som referenter foreslår afdelingsbestyrelsen Lena Kujahn og Søren Mathiesen  
• Ingen af de indkomne forslag har økonomiske konsekvenser udover hvad der allerede er 

vedtaget. 
På møde i afdelingsbestyrelsen den 30. september 2009 blev følgende vedtaget "Indkomne 
forslag skal påhæftes afdelingsbestyrelsens anbefaling, samt information om eventuelle øko-
nomiske konsekvenser". 
Der er ikke enighed i afdelingsbestyrelsen om, at indkomne forslag skal påhæftes afdelings-
bestyrelsens anbefaling, da kommentarerne fra afdelingsbestyrelsen kan opfattes manipule-
rende. 
Som følge af at beslutningen fra 30. september 2009 har været bragt i Betonhjertet så fast-
holdes kommenteringen denne gang, men problematikken skal drøftes inden næste bebo-
ermøde. 

• Beretningen er ikke færdig skrevet – den færdige beretning rundsendes til godkendelse pr. 
mail.  
 

5. Driften 
• Carporte 

Spørgsmål fra seneste møde: Hvem har godkendt det ændrede designet? 
De carporte som renoveres nu er stort set de eneste, hvor sidebeklædningen ikke var ført 
helt til taget, og der er dermed ikke tale om et nyt design. 
Driften har taget til efterretning, at fremtidige renoveringsopgaver at denne type skal fore-
lægges Teknisk udvalg. 
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• Driftssamarbejde 
Der udspandt sig en længer debat hvor nedenstående muligheder blev gennemgået. 
 

1. Ingen ændringer 
2. Deling af driftsleder med 4 Række (75/25) 
3. Driftssamarbejde i hele Albertslund Syd 

 
De største besparelser er formodentligt at finde ved model 3, og derfor skal modellen ikke 
blot afvises. Der skal flere fakta på bordet, inden et egentligt forslag eventuelt forelægges 
beboermødet. 
 
Model 1 kan være et alternativ, men der var enighed i afdelingsbestyrelsen om at give mo-
del 2 en chance. Ved at forsøge sig med model 2 får vi afprøvet hvorvidt afdelingen har be-
hov for en fuldtidsdriftsleder, samt hvilke problemer der kan være forbundet med dele 
driftslederen med en anden afdeling. 
 
At det netop er 4 Række som har ytret ønske om at dele 4 Syds driftsleder påvirker også 
beslutningen. 4 Række er kommet længere i renoveringsprocessen, og dermed vil afdelin-
gens driftsleder kunne høste erfaringer, som på sigt kan komme 4 Syd til gode. 
 
Det blev besluttet at give BO-Vest tilsagn om, at afdelingens driftsleder kunne forsætte i det 
nuværende vikariat indtil 31. december 2010, under forudsætning af, at afdelingen ikke li-
der afsavn. 
 
Det blev endvidere besluttet, at søge beboermødets tilslutning til, at afdelingsbestyrelsen 
benytter provenuet fra ovennævnte aftale til, på forsøgsbasis indtil den 31. december 2010, 
at ansætte en kombineret beboerhusmedarbejder og afdelingssekretær. Tilslutter beboer-
mødet sig dette forsøg, nedsættes et ad hoc udvalgt hvis opgave det er at udarbejde en ar-
bejdsbeskrivelse, samt forestå det videre forløb – udvalget består af Lena, Tove og Flem-
ming. 
 

• Kloakkerne rundt i afdelingen er periodevis årsag til lugt gener. Hvad kan der gøres i forhold 
til disse gener, og hvad er der blevet gjort? 
 

6. Udvalg og grupper 
• Masterplan – LBF har været på rundtur i gårdhusene, og Tove deltog som beboerrepræsen-

tant fra 4 Syd. 
Formålet med rundturen var, at give medlemmerne af LBF et førstehånds indtryk af hvilke 
problemstillinger den kommende renovering omfatter. Fra LBFs side blev der ikke givet til-
sagn til hvilke opgaver, som kan og skal indgå i renovering. 
 

7. Post 
Ingen 
 

8. Ansøgninger 
Ingen 
 

9. Møder og kurser 
Foreningsmøde den 18. maj klokken 18:00 – samlet tilmelding efter næste møde. 
 

10. Eventuelt 
Intet 


