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BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 
Informationsudvalget består af:  
Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Birthe 
Lunau og Rene Nielsen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. maj 2011.  
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. 
april 
Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i post-
kassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som e-mail til: in-
fo@va4syd.dk     
Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset. 
Foto forsiden: side 3 og 14   fastelavnsfoto Tonni Bodal 
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   APRIL MENU 

7 april THAI MAD LAVET AF HENNY 

14 april MÅNEDENS RET OG MÅSKE HORNFISK 

21 april PÅSKELAMMEKØLLE 

28 april NAKKESTEG  FRA ALMANAKEN TOVE 

”Ørnen” 

IT - morgencafe   Hver tors-
dag kl.: 9:00  

  Vi mødes til friskmorgenbrød og kaffe. 
  Det er også her, vi løser større computerproblemer    
  Nybegyndere er meget velkomne  
  Genskaber din computer osv.  
    Åben for alle - også jer uden pc-problemer.      

It nørderne. 

Du tilmelder dig     

tirsdagen før.     

cafe@va4syd.dk 

eller smid en seddel  ind           

i beboerhuset. 

Prisen er 35,00 kr. 

Vi mødes kl. 18.00 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Referat - Beboermøde med regnskab og valg 
Tirsdag den 29. marts 2011, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen 
 
Af afdelingens 278 husstande var de 27 repræsenteret på mødet. 

Valg af dirigent 
Kai Kristoffersen 

Valg af referent 
Flemming V. Wallin 

Godkendelse af forretningsordenen 
Godkendt 

Valg af stemmeudvalg 
Jørgen, Benny og Jan 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

Godkendelse af referat fra Budgetbeboermøde den 21. septem-

ber 2010 
Godkendt 

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 
Det udsendte regnskab blev gennemgået af driftsleder Michael 

Willumsen, men fokus på følgende: 

Konto 109: Overforbruget skyldes en stigning i renovationsud-

gifterne. 

Konto 114: Ikke budgetterede feriepengeforpligtelser samt ud-

gifter til ekstra snerydning. 

Konto 118: Afstivning af beboerhusets tag. 

Konto 119: Kr. 47.000 fra beboercafeen er indtægtsbogført på 

konto 202.2 

Konto 131-136: Afdelingen modtager kr. 545.000 i tilskud fra 

Landsbyggefonden til drift af ABC - indtægtsbogført på 

konto 208.9. 

Konto 202: Større renteindtægt end forventet. 

Konto 202.2-5: Indtægter fra beboercafeen, diverse beboerak-

tiviteter samt udlejning af beboerhuset til private arrange-

menter. 

Konto 208.9: Tilskud fra Landsbyggefonden til drift af ABC, 

ekstraordinær renteindtægt  grundet ændring i lovgivnin-
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gen, tilbageførsel af afskrivninger på køkkenrenove-

ringer samt lejeindtægt for børnehaven Spættens 

brug af huset. 

Regnskabet udviser et overskud for året på kr. 1.364.807 

Afdelingens kasserer Tove Meyling gennemgik konto 119 – be-

boeraktiviteter 

Herefter gennemgik driftsleder Michael Willumsen afdelingens 

antenneregnskab, som ved årets start udviste et underskud på 

kr. 226.701. Årets udgifter har været mindre end forventet, 

hvorfor underskuddet ved årets udgang er nedbragt til kr. 

10.044 

Den ugentlige beboercafe genererer et overskud i størrelsesor-

denen ca. kr. 7.500 – beboercafeen bør være neutral i forhold 

til afdelingens regnskab. Der var enkelte opfordringer til Be-

boerhusudvalget om at sikre den neutrale drift, eventuelt i 

samarbejde med afdelingsbestyrelsen. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Indkomne forslag 
A. Forslag til kommissorium for miljøgruppen 

Motiveret af Jan Halle fra miljøgruppen 

Vedtaget 

B. Forslag til miljøhandlingsplan 

Motiveret af Anette Voergård-Olesen fra miljøgruppen 

Handlingsplanen er en del af miljøgruppens arbejdsgrundlag, hvor-

for gruppen ønsker beboermødets tilslutning. 

Vedtaget 

C. Forslag til nye regler for genbrugsgruppen – Ordensregler for 

genbrugsplads og hal 

Motiveret af driftsleder Michael Willumsen. 

Regelsættet er fremkommet på initiativ fra driften, og efterfølgende 

behandlet af genbrugsgruppen. Der findes i dag en række uskrevne 

regler, som i praksis er svære at håndhæve. Vurderingen har derfor 

været, at der er behov for et sæt regler, som genbrugsplads og hal 

kan drives efter. 

Fra mødet var der spørgsmål om hvorvidt reglerne var ubøjelige, 
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hertil var svaret fra driftsleder Michael Willumsen, at der kunne dispense-

res fra reglerne ved ansøgning hos driften.   

Der blev fremsat forslag om at sætningen 'Der må ikke nydes øl, vin eller 

spiritus på genbrugspladsen og i hallen'. Dirigenten satte dette forslag til 

afstemning først. 

For stemte 6 

Imod stemte mange 

Ændringsforslaget blev derved forkastet. 

Herefter blev det oprindelige forslag sat til afstemning.   

For stemte mange 

Imod stemte 2 

Forslaget blev dermed vedtaget. 

 

Afdelingsbestyrelsens beretning 
Der blev spurgt indtil den arbejdsindsats og fordeling, som bliver om-

talt i første del af beretningen. Vibeke Hansen fra afdelingsbestyrel-

sen redegjorde for disse forhold. 

Herudover var der enkelte afklarende spørgsmål. 

Enstemmigt tiltrådt. 

 

Miljøgruppens beretning 
Enkelte afklarende kommentarer.  

Enstemmigt tiltrådt. 

 

Beboerhusudvalgets beretning 
En ansøgning til ABC på kr. 10.000 har gjort det muligt, at indkøbe et 

fladskærmsfjernsyn inkl. diverse tilbehør. 

Udvalget har besluttet, at arrangementer som ABC's spisehus, skal 

henlægges til andre afdelinger. 

Enstemmigt tiltrådt. 

 

Genbrugsgruppens og fastelavnsudvalgets beretning 
Jørgen Hansen bad driften og genbrugsgruppen om, at overveje en 

udvidelse af pladsens åbningstid således at der også er åbent om mor-

genen – eksempelvis mellem kl. 7:30 og 8:00. 

Der var ros til genbrugsgruppen for en dejlig og velfungerende plads. 
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Enstemmigt tiltrådt. 

 

Valg til afdelingsbestyrelsen 
Mødet besluttede at afdelingsbestyrelsen forsat skulle bestå af 7 

medlemmer, samt 2 suppleanter.  

Der skulle dermed vælges 4 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 

 
Der skulle vælges 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 

 
Valg til Brugergruppen 

 
Valg til Beboerhusudvalget

 
 

Følgende blev 

opstillet og 

valgt 

Navn Stemmer Valgt 

  Tonny Lilja 29   

  Tonni Bodal 3   

  Anita Wittusen 31 X 

  Helle Kristoffersen 45 X 

  Tove Meyling 45 X 

  Flemming V. Wallin 47 X 

Følgende blev opstil-

let og valgt 

Navn Stemmer Valgt 

  Tonny Lilja 50 X 

  Maja 23   

  Tonni Bodal 24 X 

Genvalg til Navn     

Medlem af brugergruppen Tove Jensen     

Suppleant Dorthe Larsen     

Genvalg til Navn     

  Tove Meyling     

  Jørgen Hansen     

  Willy Andersen     

Suppleant Maja Reutzer     
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Valg til Miljøgruppen 

 
Valg til IT-udvalget 

Nedlagt 
Valg til Informationsudvalget 

 

 
 

Generalforsamling i VA 10. maj 
Kai Kristoffersen: VA bør arbejde for, at lånevilkår og finan-

siering af almen boliger sidestilles med det private boligmar-

ked. 

 

Eventuelt 
Driftsleder Michael Willumsen fremviste et kort fra 2005, som 

dokumenterer at Albertslund Kommune står for snerydning og 

glatførebekæmpelse på afdelingens parkeringspladser. Aftalen 

indskærpes eller genforhandles inden vinteren igen sætter ind. 

Beboermødet uddelte stor ros til afdelingens ansatte for sne-

rydning. 

Fredag den 1. april spiller 'René og Rune' i beboerhuset fra 

klokken 14 til 17. 

Genvalg til Navn     

  Lena Kujahn     

  Anette Voergård-Olesen     

  Jan Halle     

Genvalg til Navn     

  Birthe Lunau     

  Jørgen Hansen     

  René Nielsen     

  Dorthe Larsen     

  Flemming V. Wallin     

Balancen  holdes intakt på beboerhusets legeplads  - næste gang torsdag kl.: 9:00 
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Så tager vi cyklerne frem!! 
Store som små, unge som gamle!  

KANALEN’s MTB 

 
Efter en lang kold vinter er vi nu klar til en ny sæson med 

Kanalen’s MTB – hold. 
 

Vi kører første gang efter en streng vinters lidt ufrivillige 
vinterpause –  

Onsdag d. 13.04.2011 kl.16.00  
og mødes i lokalerne,  

Kanalens Kvarter 48-50. 
 
Niels vil fortælle lidt om planerne for sommeren, samt gi-
ve lidt teknisk info! 
Også om evt. udvidelse/opdeling af holdsammensætning, 
så – barn eller voksen – mød op, hvis du er interesseret i 
en sjov og afslappet sportsaktivitet! 
 
PS: Vi råder over 13 MTB og hjelme, som lånes ud ved 
hver køredag! 

Med venlig hilsen 
Niels K. Sølvason 
Tlf.: 25765950  
Mail: klevang@stofanet.dk 

Balancen  holdes intakt på beboerhusets legeplads  - næste gang torsdag kl.: 9:00 
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Sluk Lyset lørdag d.26.marts. 
Det blev en hyggelig aften, hvor 22 beboere trodsede de-
res egne private TV skærme med fodboldkamp på. 
Vi samledes først til kaffe og Anettes lækre kager. 
Derefter fik vi præsenteret de første himmellys inden vi 
begav os på bjerget med fakler. 
Det så rigtigt flot ud at se dem stige op mod himlen i mør-
ket. 
Vejret var jo klart og fint. 
 

Da vi ankom på bjerget, så vi Jan køre rundt i afdelingen 
og slukke stibelysningen. Mens vi fik en stille øl eller vand. 
Inden vi begyndte nedstigningen fra bjerget, sendte Jan og 
Lena himmellys op. Det så flot ud. 
 

Tilbage i beboerhuset igen, så nogle resten af fodboldkam-
pen – den blev jo uafgjort.  

Men vi vandt en god aften. 
miljøgruppen 
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Smider du også penge i toilettet? 

 
 

 
 

Det er nok de færreste af os, der 

ønsker at bruge unødige penge på 
vand, men det er der rent faktisk 

mange af os, der gør, uden at 
tænke over det.  

Et er en vandhane, der drypper, 

det er meget synligt og kan koste 
flere hundrede kroner. Men det er 

noget helt andet, hvis toilettet 
løber! 

 
Er det bare en lille smule, slipper 

du måske med en ekstraregning 

på 3-4.000 kr. Er det derimod meget, kan det ekstra vandforbrug koste dig 
op imod 15.000 kr. på årsbasis.  

Tjek dit toilet 
En utæthed i toilettet koster meget i vandforbrug, hvis den ikke straks op-

dages. Derfor er det vigtigt jævnligt at tjekke om toilettet holder tæt. Hvis 

toilettet løber meget, vil man kunne høre eller se det, enten fordi der er 
uro i vandoverfladen, eller fordi der er en kalkstribe i wc-kummen.   

Men løber det kun lidt, kan man hverken høre eller se det. Brug derfor 
jævnligt toiletpapir-prøven (se boks).  

Med venlig hilsen  
Agenda Center Albertslund 
”For et bæredygtigt Albertslund” 
 www.agendacenter.dk 

http://www.agendacenter.dk/
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Vagtordning 

Ordningen gælder for alle VA's afdelinger og skal uden for den 
mormale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige drifforstyr-
relser eller alvorlige hændelser med bygninger. 

MEN HUSK ! Kun følgende forhold vil blive behandlet af vagten 

Svigt i varmeforsyningen i større omfang  

Svigt i vandforsyningen i større omfang  

Svigt i El-forsyningen i større omfang  

Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uund-
gåelige  

Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må 
anses for uundgåelige.  

Vagttelefonnummeret er 88 18 08 80 alle dage fra 11:00 til 14:00 
og torsdage tillige 14:00 til 17:00 

Udenfor BO-VEST´s og Ejendomskontoret´s åbningstid skal man 
ringe til følgende   70 21 51 34        

Onsdag den 13 april 2011 
Mødes driftige kvinder i va 4syd til sammen-
komst i beboerhuset  kl 14:00. 

Til hyggesnak over 
en kop kaffe og et lil-
le glas portvin. 
Vi har tænkt os at 
snakke om opstart af 
aktiviteter så mød 
bare op den 13 og 
kom med dine idéer 
Initativgruppen 
Ved  
Annette Voergård 
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Afdelings bestyrelsen@VA4syd.dk   

Se mere på hjemmesiden www.va4syd.dk   
——————————————————————————————–—- 

Ejendomskontor Svanens kvt.. 22 
Afdelingsleder: 

Michael Willumsen driften@va4syd.dk 
Ledende ejendomsfunktionær: 
Arne Larsen  
Åbningstider:            
Telefoniske henvendelser:Tlf. 43624470 
man-tirs-ons-fredag 8.00 - 8.30 
torsdag 17.00 - 17.30 
Personlige henvendelser: 
man-tirs-ons-fredag 8.30 - 9.00 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Tove Meyling Ørnen 17 A 43 64 84 66 

Helle Kristoffersen Ørnen 15 A 60 43 24 20  

Henny Eilersen Ørnen 26 A 43 64 15 94 

Vibeke Hansen Hanen 4 A 61 69 36 62 

Dorthe Larsen Ørnen 13 E 43 66 11 88 

Anita V Svanen 12 B 24 24 40 74  

Flemming V. Wallin Ravnen 14 A 43 62 30 30 

Suppleant: 

Tonni Bodal Ørnen 9 E 26 59 94 76 

Tonni Lilja Ørnen 2 B 50 71 44 71  

   

Genbrugspladstider 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
 
Alle torsdage  kl. 17— 18   
   
Alle søndage  kl. 14—16 

Gennbrugsgruppen 

mailto:bestyrelsen@VA4syd.dk
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 Fiskeklubben Fladfisken inviterer 
 

Alle børn og voksne på 
fisketur, hvor vi hele da-
gen skal fiske fra en dejlig 
fiskekutter M/S Skipper i 
Øresund. 

 
 

søndag den 8. maj 2011 
fra kl. 7.45-15  

 
 

 
Vi mødes ved Kalkbrænderihavnen kl. 7.45. Hvis du har ekstra 
pladser i bilen så giv besked ved tilmelding. På båden bydes 
der på morgenmad bestående af en kop kaffe og et rundstyk-
ke. Turen koster kun 50 kr. pr. person (normalpris er 300 kr.). 
 
 
Tilmelding senest den 22. april 2011 til Qasir Mirza på tlf. 53 
60 63 28. Hvis du ikke har fiskeudstyr kan det lejes af klubben 
eller på båden. 
 
Turen er finansieret af ABC-kroner.  
 
Husk medbring gyldigt fisketegn, bestil det evt. på 
www.fisketegn.dk 
 
  Med venlig hilsen                                                  
 
     Fiskeklubben Fladfisken  
   
 
 
Max. 40 deltagere så skynd dig at 
melde dig til og tag din nabo med! 


