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NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR
Vi har valgt at samarbejde med rekrutteringsfirmaet 
Laigaard&Partnere om ansættelse af ny direktør. I den 
kommende måned vil de gå i gang med at interviewe 
en række nøglepersoner i BO-VEST, bl.a. de tre organisa-
tionsformænd og en række ledere I både administratio-
nen og driften. Den viden, de indsamler, skal bruges til 
at beskrive den faglige og personlige profil for den kom-
mende direktør. De tre organisationsbestyrelser bliver 
også inddraget og får mulighed for at komme med input 
og ønsker til profilen. Virksomhedsnævnet får udkastet 
til profilen forelagt og har således også mulighed for at 
beskrive deres ønsker til den nye direktør.

FOKUSGRUPPE
Bestyrelsen har nedsat en fokusgruppe i forlængelse 
af tilfredshedsundersøgelserne, som blev gennemført i 
2010. Fokusgruppen består af repræsentanter fra både 
organisationsbestyrelser og afdelingsbestyrelser. For-
målet med fokusgruppen er at uddybe kendskabet til af-
delingsbestyrelsernes tilfredshed med BO-VEST og ejen-
domskontorerne. Gruppen har behandlet tre temaer, 
som er tydelige i tilfredshedsundersøgelserne:

• Tilfredsheden med BO-VESTs service og ydelser
• Tilfredsheden med ejendomskontorerne
• Beboernes kendskab til BO-VESTs produkter

Fokusgruppen har ligeledes vurderet konceptet for til-
fredshedsundersøgelserne til brug for fremtidige under-
søgelser, herunder gennemgået de spørgeskemaer, som 
Boligselskabernes Landsforening har udarbejdet. Fokus-
gruppen har ligeledes forholdt sig til det evaluerings-
skema vedrørende regnskabsprocessen, som er udsendt 
til alle afdelingsbestyrelser op til fyraftensmødet den 28. 
april.

Fokusgruppens arbejde og indstillinger behandles på 
BO-VEST bestyrelsens næste møde, og vil senere blive 
omtalt her i nyhedsbrevet.           

BOLIGKONFERENCEN DEN 1. OKTOBER
Konferenceudvalget er nu kommet godt i gang med 
planlægningen af vores fælles konference. Et af hoved-
temaerne bliver ”Fornyelse af beboerdemokratiet”, hvor 

vi gerne vil sætte fokus på, 
hvordan vi kan styrke afde-
lingsbestyrelsesarbejdet og 
på metoder til at hverve, ind-
drage og fastholde frivillige.

Vi håber, at alle har sat x i kalenderen, så vi kan få en stor 
og god fælles oplevelse i BO-VEST.

FÆLLES BERETNING 
Bestyrelserne har besluttet at lave en fælles beretning 
for 2010. Beretningen dækker både BO-VEST, AB, Trane-
mosegård og VA. Beretningen er blevet til ud fra et ønske 
om at skærpe nysgerrigheden mellem boligafdelinger 
og –organisationer samt at fremme udvekslingen af vi-
den om hinanden. Den vil blive uddelt til alle beboere i 
hele BO-VEST, og vil således blive det første ”blad”, hvor 
vores beboere kan læse om, hvad der foregår i de andre 
boligafdelinger.

For hvert emne, der tages op, er der artikler fra alle tre 
organisationer. For at beboerne straks kan se, om en ar-
tikel handler om AB, VA eller Tranemosegård, er de tre 
organisationer markeret med deres logo og en farve 

Ud over de mange artikler om aktiviteter og projekter, 
har de tre boligorganisationer deres helt egne sider/
afsnit. De indeholder bestyrelsens beretning for 2010, 
økonomiske nøgletal og en kort økonomisk beretning. 

Det er disse individuelle sider, der skal godkendes på re-
præsentantskabsmøder og generalforsamling. Vi håber, 
at den fælles beretning vil blive godt modtaget, og kan 
videreudvikles og blive et godt redskab til formidling af 
information til beboerne.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BO-VEST
Den 24. maj afholdes det ordinære repræsentantskabs-
møde i BO-VEST med godkendelse af blandt andet be-
retning, regnskab 2010 og budget 2012. I henhold til de 
nye vedtægter skal der også foretages valg af næstfor-
mand og to bestyrelsesmedlemmer. Frist for indkomne 
forslag er den 12. maj. Nærmere information og dagsor-
den følger.
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Tranumparken i 
Brøndby Strand har 
huset operasang og 
riddere i rustning på 
det seneste.

Brøndby Strand har i 
de seneste par måne-
der haft besøg af per-
formance-gruppen Fix 
& Foxy, der har stået 
for en alternativ opsæt-
ning af Richard Wag-
ners opera, ”Parsifal”. 
Forestillingen havde 
premiere lørdag den 2. 

april, og har kørt frem til lørdag den 16. april. Histo-
rien handler i store træk om den simple Parsifal, der 
begiver sig ud i det ukendte. Her møder han gralsrid-
dere, en konge i nød og smukke kvinder, der prøver 
at lede ham i fordærv. Men spørgsmålet er, om en 
tilsyneladende ”ren tåbe” kan vise sig at være den 
udvalgte frelser?

Instruktørerne Tue Biering og Jeppe Kristensen ville 
fra begyndelsen lægge vægt på Wagners egen pas-
sion - at lave opera til folket. ”Vi tager folk godt i hån-
den, så de kan blive guidet gennem denne her fore-
stilling”, sagde instruktør Tue Biering. 
Opera er for alle, mener instruktørerne. 
De forestillede sig et operadrama, som 
også ville blive sat pris på af folk, som 
aldrig havde set opera før. 

Rejsen begyndte på hovedbanegården, 
hvor publikum blev mødt af fortælleren. I 
S-toget mod det ukendte startede ouver-
turen. Det var en ren sanseoplevelse, 
der bestod af Wagners smukke motiver 
og S-togets rumlen. Publikum havde 
lukkede øjne, hvilket forstærkede ople-
velsen af at være på vej mod ukendte 
himmelstrøg. Da S-toget standsede i 
Brøndby Strand bad fortælleren publi-
kum om at åbne øjnene og tage det før-
ste skridt ud i de farlige omgivelser.

PARSIFAL – ET OPERAKORSTOG I BRØNDBY STRAND

”Der er masser af fordomme mod Brøndby Strand” 
fastslår instruktør Jeppe Kristensen. ”Vi prøver at 
formidle mødet mellem forestillingerne, og hvordan 
det i virkeligheden er”. Blandt andet ved at lade hver 
akt udspilles forskellige steder i Tranumparken, fik 
publikum set lejligheder og beboercaféen Klitrosen, 
hvor Brøndby Strands ældre gerne holder til. Publi-
kum hilste sågar på lokalbefolkningen. Frivillige be-
boere viste publikum vej til næste akt. 

”Fordomme til boligområdet (Brøndby Strand) kan 
sagtens paralleliseres til de fordomme man kan 
have i forhold til opera”, mente Per Jellum, opera-
sanger og hovedpersonen Parsifal. Skuespillerne 
viste hvordan en opera også kan se ud. Med humor 
var der lagt op til en oplevelse, hvor man kom så tæt 
på, at man kunne mærke kraften i operastemmerne 
på nært hold, og hvor publikum ikke kun var sat på 
sidelinjen, men spillede en aktiv rolle i alle facetter af 
forestillingen. 

I toget tilbage til hovedbanegården stod det klart, at 
publikum ikke kun var blevet underholdt, men også 
var blevet klogere på området Brøndby Strand, såvel 
som kunstarten. ”Det har været en fantastisk rejse 
ind i et sted, som viser sig at være meget normalt, 
påpegede instruktør Jeppe Kristensen.

Parsifal står klar i sin rustning, og er på vej ud på sin rejse.
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MIDTVEJSGILDE I ASKERØD
Renoveringen i Askerød er halvvejs i mål. Det 
blev fejret med midtvejsgilde fredag den 8. april.

Her ses Michael Bødker, Projektchef fra Pihl & Søn, der 
holder tale og siger tak til håndværkerne.

Afdelingsbestyrelsen inviterede beboere og samar-
bejdspartnere til midtvejsgilde i Café Ask, Stamhuset 
i Askerød. ”Det er formidabelt, hvad der er sket på èt 
år”, sagde Jørgen Fahlgren, Formand for afdelings-
bestyrelsen. 

Helhedsplanen i Askerød omfatter total renovering 
af badeværelser, tagterrasser, etablering af nye ind-
gangspartier og renovering af Stamhuset. Arbejder 
på udearealer omfatter nye belægninger, beplant-
ning, belysning og etablering af nye cykelskure. Tek-
nisk rådgiver på opgaven er White Arkitekter, og en-
treprenørarbejdet udføres af E. Pihl & Søn A/S.

”Renoveringsprojektet har været et eksemplarisk 
forløb, selvom det har været længe undervejs”, un-
derstregede Vinie Hansen, Formand for VA og BO-
VEST. I 2000 ansøgte VA om støtte fra Landsbygge-
fonden, og sidste år blev renoveringen påbegyndt. 
Vinie Hansen roste beboerne for deres tålmodighed, 
og ser frem til, at Askerød bliver et mere attraktivt 
sted at bo.

En ny helhedsplan i Askerød er undervejs. Den skal 
skabe mere lys, luft og tryghed for beboerne, og for-
ventes påbegyndt i september i år, oplyser Bygge-
chef Jesper Rasmussen.

BLOKLAND PÅ BORGEN
Fredag den 8. april trodsede en flok beboere fra 
Blokland storm og blæst, og drog til Christians-
borg.

I samarbejde med Lone Kaas fra ABC har styregrup-
pen i Blokland planlagt fire ture for Bloklands bebo-
ere. Formålet med disse arrangementer er at give 
beboerne et bedre kendskab til hinanden og udvide 
deres sociale netværk. Fredag den 8. april gik turen 
til Christiansborg. 

Christiansborg rummede opleveler nok for Bloklands 
beboere

Da alle var kommet gennem sikkerhedstjekket, blev 
beboerne budt indenfor i den smukke gamle byg-
ning. 

Bloklands beboere blev budt på smørrebrød i Snaps-
tinget, mens de med stor beundring betragtede det 
overdådige lokale med  højt til loftet og de smukke 
gamle malerier. På den guidede tur på Christians-
borg fik beboerne blandt andet mulighed for at kig-
ge på de meget forskellige statsministerportrætter i 
Folketingets vandrehal, den danske grundlov, den 
berømte pater noster elevator, samtaleværelset og 
endelig Folketingssalen. 

Det var en meget spørgelysten gruppe beboere, så 
guiden fik sin sag for. 
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Maleriet af forhenværende statsminister Anders 
Fogh Rasmussen, malet af tidligere bz’er Simone 
Aaberg Kærn, optog især beboernes interesse. 

Guiden forklarede at maleriet netop havde til formål 
at få publikum til at reflektere, og det lykkedes i hvert 
fald den dag Blokland kom til Christiansborg.

Portrættet af Anders Fogh Rasmussen, malet af 
Simone Aaberg Kærn.

FÆLLES BERETNING
I 2011 bliver der kun udgivet èn beretning.

Foråret 2011 markerer udgivelsen af den første fæl-
les årsberetning i BO-VEST-regi.

For at fremme videndeling og markere samhørighed 
valgte bestyrelserne i efteråret 2010 at slå selska-
bernes egne årsberetninger sammen til en stor fæl-
les beretning. 

Beretningen indeholder økonomi og nøgletal for AB, 
VA og Tranemosegård, ligesom miljø og energi, re-
noveringer, boligsociale projekter m.m. bliver belyst.

Omdelingen af BO-VESTs beretning starter i uge 18, 
hvor den vil blive omdelt i VA og AB først. VAs grøn-
ne regnskab bliver omdelt samtidig.

Markedsdag i Albertslund

Nyhedsbrevet er et månedligt elektronisk nyhedsbrev, der sendes ud til bestyrelser i VA, Tranemosegård, AB 
og BO-VEST. Hvis du har input til nyhedsbrevet, kan du kontakte Louise på lbk@bo-vest.dk og 8819 0043.


