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Afdelingsbestyrelsesmøde den 1. juni 2010, klokken 18:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, Dorthe Larsen, Lena Kujahn og Flemming V. 

Wallin 
  Suppleant: Tonni Bodal 
  Driften: Michael Willumsen 
  ABC: Grethe E. Kock – punkt 0 og punkt 1 
Afbud Henny Eilersen 
 
  Dirigent: Dorthe Larsen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

0. Naboskabsundersøgelse v/ ABC 
Gennemgang af rapporten med fokus på punkter, hvor afdelingen adskiller sig fra de andre afdelin-
ger i Albertslund syd. 
 
Der kommer ikke en konklusion, "facitliste" eller liste indeholdende indsatsområder fra ABC, og det 
er dermed afdelingens eget ansvar at der bliver arbejdet videre med undersøgelsens resultat.  
 

1. Forventninger, kompetencer og afdelingens behov for kontakt til ABC 
Der udspandt sig en længere debat uden nogen egentlig konklusion, men med flere gode input til 
hvordan afdelingen og ABC, kan få større glæde af hinanden.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Mødedatoen var forkert på den udsendte dagsorden, ellers godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 14. april 2010 
Godkendt 
 

4. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 12. maj 2010 
Godkendt 
 

5. Valg af dirigent og referent til næste møde 
Dirigent: 
Referent: Flemming 
 
Mødedato ændret til den 28. juni klokken 19:00 
 

6. Driften 
Fra driften: 
• Svanen kvarter 1 – Buskene langs græsplænen blev sidste år klippet ned, grundet svampean-

greb. De er nu gået ud, og søges erstattet med kirsebær-laurbær buske. 
• Brugen af beboerhuset kælder kan lovliggøres og males for en pris på ca. 30.000 kroner. Skal 

der også installeres toilet vil dette beløbe sig til yderligt 30.000 kroner. Beboerhusgruppen ar-
bejder videre med mulighederne. 

• Til genbrugspladsen er der indkøbt en billig skurvogn til 5.000 kroner. Toilet og diverse tilslut-
ninger vil sammen med istandsættelse beløbe sig til ca. 30.000 kroner. Genbrugsgruppen står 
selv for vedligehold og rengøring. 
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• ELS som er de ansattes fagforening er villig til at foretage en opmåling af afdelingen, under for-
udsætning af, at de efterfølgende har mulighed for at fremlægge resultatet af opmålingen. Der 
er opbakning i afdelingsbestyrelsen til at forsætte denne proces. 

• Der er indgået en aftale med Børnehaven Spætten/Albertslund kommune vedrørende børneha-
vens brug af beboerhuset. Aftalen løber indtil årets udgang og beløber sig til 100.000 kroner 
inkl. udgifter til el og vand, desuden skal huset afleveres i samme stand som det blev modtaget. 

• Der er udført asfaltarbejde i Svanens kvarter. 
• Reparation af taget på beboerhuset har beløbet sig til 80.000 kroner, som dækkes af afdelingen. 
• Mulighederne for et solcelleanlæg på beboerhustaget er blevet undersøgt, og et anlæg vil alt ef-

ter størrelse koste mellem 50.000 og 200.000 kroner. 
Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at der i samarbejde med Agenda centret, som bidrager med 
know how, arbejdes videre med dette projekt. 

• Afdelingen har fået medhold i en sag mod Relacom vedrørende nogle forkert divisionerede fiber-
noder. Afdelingen modtager 139.000 kroner i erstatning. 

• En af afdelingens medarbejdere har søgt pension og forventer at stoppe henover eller i slutnin-
gen af sommeren. 
På denne baggrund ønsker driften at igangsætte ansættelsen af en ny medarbejder. I budgettet 
er der afsat midler til en fuldtids medarbejder, uagtet at den medarbejder som stopper har væ-
ret flexjobsansat. 
Afdelingsbestyrelsen er ikke enig i ovennævnte dispositioner og forventer, at behovet for perso-
nale belyses og drøftes, inden en eventuel ansættelses procedure igangsættes. 

 
Til driften 
• Der er klaget over rododendron bedene i Uglens kvarter – driften mener umiddelbart, at pro-

blematikken er afklaret. 
• Afdelingens personale er ikke synligt i det daglige! 

Problematikken er drøftet internt i driften, og man forsøger at rode bod på den manglende syn-
lighed. 
En del af den manglende synlighed kan have sit udspring i de ansattes arbejdstider, som typisk 
ligger mellem klokken 6:30 og 14:30 

• En af murene mod Brogårdsplads har forskubbet sig op imod 5 cm – kommunens opmærksom-
hed skal henledes på dette. 

• Der er forsat problemer med afdelingens internet. Antenneforeningen forsøger at løse proble-
merne via lokale kontaktpersoner. 
 

7. Udvalg og grupper 
Beboerhusgruppen 
Det er konstateret flere gange, at lejerne af beboerhuset ikke overholder udlejningsreglerne hvad 
angår støj. Beboerhusgruppen ønsker i den forbindelse, at det bliver undersøgt, hvad en løsning 
hvor strømmen i huset afbrydes når vinduerne åbnes.  
 
Lejereglerne for beboerhuset skal opdateres så det blandt andet fremgår, at lejeren selv skal med-
bringe forbrugsvare o.lign. 
 
Masterplan gruppe 
Den 2. juni skal gruppen på tur rundt til 4 bebyggelser, som kan tjene til inspiration for den kom-
mende renovering. 
 
Miljøgruppen 
Der holdes Sct. Hans aften sammen med beboerhusgruppen, som i dagens anledning har flytte Café 
aften til onsdag.  
 

8. Post 
Svar fra politiet vedrørende parkering på Vridsløsevej – kopi vedhæftet dette referat. 
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Som konsekvens af politiets manglende interesse kontaktes ejerne af de ulovligt parkerede køretøjer 
via brev fra afdelingsbestyrelsen – Flemming udarbejder oplæg. 
 
BO-Vest afholder fyraftensmøde vedrørende den igangværende budget proces – afdelingen deltager 
med en person.  
 

9. Ansøgninger 
Ingen 
 

10. Møder og kurser 
Ingen 
 

11. Eventuelt 
En alkoholpolitik i forbindelse med genbrugspladsen bør overvejes, da flere beboere ikke bryder sig 
om at komme på pladsen, når der drikkes. 


