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Afdelingsbestyrelsesmøde den 2. april 2012, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Tove Meyling, Anita Wittusen, Vibeke Hansen og Flemming V. Wallin 
  Suppleanter: Lena Kujahn og Tonny Bodal 
  Driften: Deltager ikke 
 
  Dirigent: Vibeke Hansen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
Af den udsendte dagsorden fremgik det, at driften skulle deltage på dette møde, hvilket ikke skete. Fejlen 
ligger ikke hos driften, men i referentens notater – driften havde meldt afbud, og deltager i stedet på mødet 
den 23. april 2012. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med to tilføjelser under punkt 7 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012 
Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 23. april 2012 
Dirigent: Anita Wittusen 
Referent: Flemming V. Wallin 
 

4. Udtræder af afdelingsbestyrelsen 
Helle Kristoffersen har meddelt, at hun med omgående virkning er udtrådt af afdelingsbestyrelsen. 
 
I henhold til vedtægter for VA § 20 stk. 3 indtræder Lena Kujahn herefter i afdelingsbestyrelsen som 
fuldgyldigt medlem for den resterende valgperiode. 
 

5. Konstituering 
Der etableres ikke noget økonomiudvalg, da økonomi skal integreres som en fast bestanddel af af-
delingsbestyrelsesmøderne.     
 
Opgave Hvem Bemærkning 
Husordenudvalg Flemming V. Wallin Oplæg klar juni 2012 
Info i Betonhjertet Lena Kujahn  
Hjemmeside Flemming V. Wallin  
   
Kontakt til udvalg og grupper Hvem Bemærkning 
Miljøgruppen Lena Kujahn  
Beboerhusgruppen Tove Meyling  
Informationsudvalg Flemming V. Wallin  
Genbrugsgruppen Anita Wittusen 
Fastelavnsgruppen Anita Wittusen 

Anita indkalder til møde i 
begge grupper. 

   
Eksterne udvalg mm. Hvem Bemærkning 
VA – Foreningssekretariat Flemming V. Wallin  
BO-Vest - Repræsentantskab Vibeke Hansen  

Tove Jensen Beboermøde valgt Albertslund kommune - Brugergruppen 
Lena Kujahn Suppleant 
Tove Meyling  Samråd for Masterplan Syd 
Vibeke Hansen  
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Tove Meyling  
Vibeke Hansen  

Følgegruppe for Masterplan Syd 

Rein Rubenkamp  
ABC - Styregruppe Tonny Bodal  
 Flemming V. Wallin  
ABC - Arbejdssekretariat Flemming V. Wallin  

 
6. Arbejdsform og struktur 

A. Forretningsorden 
Aktuelt ingen ændringer. 

B. Handlingsplan, kompetencer, kommissorium samt samarbejde med grupper og udvalg 
Der afholdes strategimøde for afdelingsbestyrelsen den 17. april 2012 hvor ovenstående 
punkter er på dagsordenen. 
Strategimødet starter klokken 17:00 og slutter senest klokken 22:00. 
Anita og Vibeke sørger for forplejning. 
Lena gennemgår afdelingsbestyrelsens kommissorium med henblik på opdatering. 
Vibeke indhenter og gennemgår diverse statistisk materiale, så der forefindes et relevant 
grundlag at træffe beslutninger på. 
Mødets egentlige forløb fastlægges på dagen. 

C. Mødefrekvens samt mødeplan 
Den eksisterende mødeplan fastholdes. 
 

7. Driften til og fra 
A. Budgetter, regnskaber og kommenterede budgetopfølgninger - trykning og udsendelse 

Se referat fra seneste afdelingsbestyrelsesmøde – vi har brug for driftens tilsagn. 
B. Oplæg til driftsplaner og rapportering 

Ser rigtig godt ud. 
De kvartalsvise tekstbeskrivelser indeholdende henholdsvis hvad der er sket, og hvad der 
skal ske, er lige hvad vi har ønsket os. Hvis tekstbeskrivelser desuden suppleres med kvar-
talsvise opgørelser over tidsforbruget, som også er en del af oplægget, så føler afdelingsbe-
styrelsen sig klædt godt på. 

C. Ansættelse af lærling 
Godkendt. 

D. Gødning af græsplæner i afdelingen 
Afdelingsbestyrelsen ser ingen problemer i at gøde med produktet, men principielle beslut-
ning ligger hos Miljøgruppen. 

E. Ventilation i beboerhuset 
Problematikken skal først behandles i Beboerhusgruppen, herefter kan/skal økonomien 
eventuelt behandles i afdelingsbestyrelsen. 

F. Hærværk og utryghed 
Der tages kontakt til relevante instanser såsom politi, SSP, Natteravnene, ABC ungemedar-
bejder og eventuelt Klub Svanen for at få input til hvordan problematikken kan og skal 
håndteres – Flemming kontakter de forskellige instanser. 

G. Tagudhæng/overdækning på haveside af beboerhuset bærer præg af, at nogen har gået på 
det. Driften skal snarest tage skridt til at få lavet, hvad der er ødelagt. 

H. Lys i afdelingen 
Afventer tilbagemelding fra lysudvalget.  
 

8. Beboermøde 
• Evaluering 

Årets antenneregnskab blev desværre ikke fremlagt. Formelt bør der ikke være nogen pro-
blemer ved dette, da det var en del af det udvidede regnskab, som beboerne kunne afhente 
på ejendomskontoret. Fremover bør antenneregnskabet være en del af det omdelte mate-
riale, både ved budget og regnskabsmøder. 
Valg til afdelingsbestyrelsen kunne godt have været lidt mere elegant, men der er ingen 
formelle problemer eller fejl i det skete. 
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• Opsamling 
Renovationssagen!!! 

 
9. Evaluering af regnskabsprocessen 

Materialet blev gennemgået, og Flemming sørger for en samlet besvarelse. 
 

10. Udvalg og grupper 
Intet 
 

11. Post 
Der bør udarbejdes en postliste. 
 

12. Eventuelt 
Intet 
 
 


