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Beboermagasinet udkommer to gange om året
Repræsentantskabet bakkede op om bestyrelsens for-
slag om at udgive Beboermagasinet to gange om året. Vi 
synes, det er vigtigt, at BO-VEST har ”en fælles stemme”, 
hvor vi øger kendskabet til hinanden og fortæller om 
den udvikling, som er i gang, og de projekter, store som 
små, der arbejdes med i boligafdelingerne. 

Elektronisk beboerhåndbog
Den elektroniske håndbog blev præsenteret for repræ-
sentanterne og er nu tilgængelig på BO-VESTs hjem-
meside for alle, som gerne vil vide mere om det bebo-
erdemokratiske arbejde og andre beslægtede emner. 
Håndbogen er tænkt som et opslagsværk, hvor beboer-
demokrater og andre interesserede kan finde oplysnin-
ger og viden om en lang række emner, som er vigtige for 
arbejdet i beboerdemokratiet.

Håndbogen vil løbende blive opdateret og udviklet med 
nye emner og dermed medvirke til at styrke det frivillige 
arbejde i BO-VEST.

Nyt kursusprogram for 2012-13
I det kommende år byder kursusudvalget, sammen med 
de fast tilbagevendende kurser, på en række nye spæn-
dende kurser.

Blandt andet er der et kursus for nye afdelingsbestyrel-
sesmedlemmer og et grundkursus i budget. Som noget 
nyt tilbyder kursusudvalget en byfornyelsestur rundt i 
de afdelinger, som er renoveret eller er i gang med en 
renovering. Der er også mulighed for skræddersyede 
kurser, hvis afdelingerne har særlige ønsker. 

Kursuskataloget kan ses på BO-VESTs hjemmeside.

Repræsentantskabet fejrede BO-VESTs 
5 års jubilæum
Som afslutning på det årlige repræsentantskabsmøde i 
BO-VEST inviterede bestyrelsen alle repræsentanter til 
spisning i Vallensbæk Havn for at fejre de første 5 år med 
det gode boligsamarbejde i BO-VEST. 

Velkommen til Per Mogensen i BO-VESTs besty-
relse og farvel til Lars Bremer
På det årlige repræsentantskabsmøde i BO-VEST den 24. 
maj blev ABs nye næstformand Per Mogensen valgt ind 
i bestyrelsen. Velkommen - vi ser frem til et godt samar-
bejde.

Lars Bremer havde ønsket at fratræde efter en kæmpe 
indsats i beboerdemokratiet. Han har været med siden 
1978 som medlem af afdelingsbestyrelsen i AB Syd og 
senere i ABs organisationsbestyrelse. Især miljø og øko-
nomi har været hans mærkesager, og Lars har en stor del 
af æren for det miljøarbejde, der er iværksat i afdelingen. 
Vi ønsker Lars held og lykke med hans ”nye liv”.

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN
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Udstillingen blev åb-
net lørdag den 2. juni 
med en flot fernise-
ring, hvor Ulrik Brock 
Hoffmeyer, administre-
rende direktør i BO-
VEST, og Steen Chri-
stiansen, borgmester i 
Albertslund, var blandt 
talerne. 

Udstillingen havde 
omkring 700 besø-
gende i åbningsweek-
enden. 

En kæmpe indsats
”Det er et modigt initiativ af Hyldespjældet og en kæm-
pe indsats med flot professionel tilrettelæggelse. Jeg kan 

SKULPTURUDSTILLING I HYLDESPJÆLDET
Hyldespjældet lægger i juni torve og pladser til skulpturer af 50 billedhuggere fra Danmark og en 
række europæiske lande. 

GÅRDHUSENE: DET BLEV WISSENBERG
Wissenberg skal være totalrådgiver på renoveringen af 1.000 gårdhuse i Albertslund. 

Stemningen var i top på Albertslund Rådhus, da Wissen-
berg blev kåret som vinder af arkitektkonkurrencen om 
renoveringen af gårdhusene i Albertslund Syd. 

kun anbefale et besøg på udstillingen, der er omfangsrig 
og med stor spændvidde, så det er nødvendigt at reser-
vere mindst et par timer til den helt fantastiske kunstop-
levelse, som udstillingen byder på” udtaler billedhugger 
Josef Salamon, som har hjulpet udstillingsarrangørerne 
med kontakten til de ni franske billedhuggere, der er 
kommet den lange vej til Danmark med deres skulpturer 
for at være med i dette ret utraditionelle udstillingsmiljø.  
Blandt udstillerne er også skulptører fra Holland og Tysk-
land.

Skulpturbank 
Udstillingen er tilrettelagt i samarbejde med Dansk Bil-
ledhuggersamfund. Et samarbejde, der startede med en 
stor skulpturudstilling i Hyldespjældet og på Birkelund-
gård i 2008. Siden er det almene boligområde Hylde-
spjældet blevet skulpturbank for billedhuggere og her 
i 2012 er samarbejdet udvidet til en endnu større udstil-
ling, der omfatter internationale billedhuggere.  

Borgmester Steen Christiansen bød kl. 15.00 velkommen til 
arrangementet i Rådhusets kantine. Her takkede Vinie Han-
sen, i sin egenskab af formand i bedømmelsesudvalget, de 
deltagende i konkurrencen for deres kompetente og gen-
nemarbejdede forslag til løsninger. Sekretær for bedøm-
melsesudvalget Jørgen Kreiner fra arkitektfirmaet Nova 
5 introducerede derefter de fem forslag til renoveringen. 

Konklusionen om vinderprojektet fra Wissenberg var klar: 
”Det her er et enestående projekt. Det har ramt stedets 
ånd og formået at tænke den ånd videre med hensyn til 
bo-kvalitet og miljørigtige løsninger med genanvendelse 
af byggematerialer mv.”, udtalte Jørgen Kreiner.  

Wissenberg fungerer som totalrådgiver for projektet, der 
bliver til i et samarbejde med tegnestuen Vandkunsten, 
Lise Gamst, Ecosisterna Urbano, Transolar, Imgaine En-
velope, Daniel Wedel fra Soul Food, Simon Austin og Mar 
Vacher. 
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BO-VEST
Det årlige repræsentantskabsmøde i BO-VEST stod i fremskridtets tegn.

Fem år efter BO-VEST blev dannet, udvikler administra-
tionssamarbejdet mellem VA, AB og Tranemosegård sig 
fortsat. Det stod lysende klart efter det årlige repræsen-
tantskabsmøde, hvor 60 beboerdemokrater fra de tre 
boligselskaber, udstak kursen for de næste mange år.

Ny strategi
I de kommende år vil BO-VEST arbejde efter en ny stra-
tegi, der blandt andet skal gøre BO-VEST til det førende 
boligadministrationsselskab på Vestegnen. 
Den nye strategi blev præsenteret af administrerende 
direktør Ulrik Brock Hoffmeyer, og repræsentantskabet 
bakkede helt op om strategien. 

Nye spændende produkter
På mødet kunne bestyrelsesformand Vinie Hansen præ-
sentere en ny frivillighedspolitik og en E-håndbog for 
beboerdemokratiet og andre interesserede. Der er tale 

om to spændende produkter, som hver især og i fælles-
skab udgør væsentlige elementer i at opnå positionen 
som førende boligadministrationsselskab på Vestegnen. 
Repræsentantskabet var da også begejstret for de to 
produkter.

Det samme gjorde sig gældende for handlingsplanen 
for 2012-2013. Det blev desuden vedtaget, at BO-VEST 
skal fortsætte med at udgive det fælles beboermagasin. 

Aftenen sluttede med en afstemning om pladserne i BO-
VESTs bestyrelse. Allan Nielsen (Tranemosegård), Biba 
Schwoon (VA), Jørgen Fahlgren (VA), Per Mogensen (AB) 
og Jeanette Nauta-Ridderstrøm (AB) stillede op, men der 
var kun fire pladser, der skulle besættes. Jeanette Nauta-
Ridderstrøm trak det korteste strå, men blev til gengæld 
valgt som suppleant til bestyrelsen. Det samme gjorde 
Helle Winkel (Tranemosegård). 

ENIGHED I TRANEMOSEGÅRD
Enighed om punkterne på dagsordenen til Tranemosegårds repræsentantskabsmøde den 21. maj.

Både beretning, regnskab og valg af nye bestyrelses-
medlemmer var på dagsordenen til Tranemosegårds år-
lige repræsentantskabsmøde. 

Godkendelser
Formand for bestyrelsen, Dorthe Larsen, lagde ud med 
at fremlægge bestyrelsens beretning. Den indeholdt 
punkter som eksempelvis nye helhedsplaner og tilskud 

til nye boligsociale aktiviteter. Beretningen blev enstem-
migt godkendt.

Herefter var det økonomichef, Kenn E. Hansens, tur til at 
præsentere regnskabet for 2011 og budgettet for 2013. 
Også her var der enighed. Alle dele af regnskab og bud-
get blev godkendt.

Valg og genvalg
Der var genvalg af Allan Nielsen (Gurrelund/Bjerrelund) 
som næstformand og Lars Jensen (Moserne) som be-
styrelsesmedlem. To nye suppleanter blev også valgt, 
Birgitte Mortensen (Gillesager/Lindeager) og Hanne 
Schiøler (Tranehaven). Mogens B. Andersen (Gurrelund/
Bjerrelund), Karin Engraf (T13 – Silergården) og Hugo 
Kolbye (Tranehaven) blev alle genvalgt som medlemmer 
af kursusudvalget. 

Det blev også bestemt, at Jens Frid (Gurrelund/Bjer-
relund) fortsætter som kritisk revisor. 
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FORTSAT GENERALFORSAMLINGER I VA
Generalforsamlingen i VA bliver ikke afløst af repræsentantskabsmøder. Til gengæld er det blevet 
vedtaget af to andre punkter i boligorganisationens vedtægter ændres.

76 stemmer for, 73 stemmer imod. Det var resultatet på 
den ekstraordinære generalforsamling i VA den 10. maj. 
Her skulle de fremmødte forholde sig et forslag om at 
ændre vedtægterne så generalforsamlingen ville blive 
afløst af repræsentantskabsmøder. Selvom der blev 
fremlagt tre modeller for et repræsentantskab, så kunne 
der altså ikke samles de nødvendige 2/3 af de fremmød-
te stemmer for at ændre vedtægterne. 

Nye forslag vedtaget
Der var til gengæld stor opbakning til to andre forslag om 
at ansatte i VA fremover kan vælges til afdelings- og orga-
nisationsbestyrelser, og til at VA fremover ikke organiseres 
med medlemsindskud. De to forslag blev da også vedta-
get på den ordinære generalforsamling den 23. maj. 

Gadekæret
I sin beretning fokuserede Vinie Hansen, formand i VA og 
BO-VEST, en del på situationen med renoveringen i Ga-
dekæret. ”Det er så ærgerligt, at noget, der skulle være 
så godt, har været så skidt undervejs. Men i det mindste 
er de beboere, hvis boliger er færdige, glade for resulta-
tet", lød det fra formanden. 

Til sidst var der valg til bestyrelsen.  Per Larsen (4 Nord), 
Biba Schwoon (Galgebakken) og Erik Hansen (6 Vest) 
blev alle genvalgt til bestyrelsen, mens Hans Kristian 
Andersen (4 Række), Torben Riedel (Gadekæret) og Jette 
Olsen (Læhegnet) alle blev genvalgt som suppleanter. 
Der var ingen modkandidater til nogen af valgene. 

NYE ANSIGTER I AB
Der er flere nye ansigter i ABs bestyrelse efter repræsentantskabsmødet i slutningen af maj. 

Debatten var livlig og spændende, da repræsentanter for 
de 14 boligafdelinger i AB holdt repræsentantskabsmø-
de den 22. maj. På dagsordenen var valg af medlemmer 
til ABs bestyrelse. 

Takker af efter 30 og 40 år
Karl Neumann blev genvalgt som formand, mens næst-
formand Lars Bremer på forhånd havde meddelt, at han 
ikke ønskede at fortsætte. Lars har i over 30 år været aktiv 
både i afdelingsbestyrelsen i Albertslund Syd, i AB’s sel-
skabsbestyrelse og i BO-VEST bestyrelsen. AB kommer til 
at savne Lars' forståelse for økonomiske sammenhænge, 
skarpe analytiske blik og hans lune væremåde.

Per Mogensen (Nord) blev valgt som ny næstformand i 
AB. Bestyrelsesmedlem Kay Aage Pedersen trak sig også 
efter over 40 år i AB’s tjeneste. Både Lars og Kay Aage 
modtog stående klapsalver fra forsamlingen.

Nye medlemmer
Der skulle i alt vælges fire personer til bestyrelsen. Lars 
Andersen (Syd), Birthe Lauridsen (Etagehusene) blev 
valgt, mens John Christiansen (Vest) og Kirsten Pulsen 
(Nord) blev genvalgt. Per Rømer (Syd) og Bent Henriksen 
(Troldnøddegården) opnåede ikke valg til bestyrelsen, 
men blev til gengæld suppleanter. Per Rømer blev 1. 
suppleant og deltager derfor i bestyrelsesmøderne i AB. 
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BO-VEST STYRKER DET FRIVILLIGE ARBEJDE
Arbejdet med BO-VESTs frivillighedspolitik og den elektroniske håndbog er afsluttet. Begge produk-
ter er nu klar til brug.

BO-VEST har den seneste tid arbejdet med to produkter, 
der begge har til hensigt at styrke det frivillige arbejde i 
organisationen. 

Den nye frivillighedspolitik skal sætte de overordnede 
rammer for frivillighed i BO-VEST, mens e-håndbogen 
om beboerdemokrati er tænkt som en vidensbank til 
beboerdemokrater og andre interesserede. 

Både e-håndbogen og frivillighedspolitikken er netop 
blevet præsenteret på BO-VESTs repræsentantskabsmø-
de. Her blev der nikket ja til begge produkter. 

Ønsker du at se nærmere på frivillighedspolitikken og 
e-håndbogen er de begge tilgængelige på BO-VESTs 
hjemmeside. 

STRATEGIEN ER PÅ PLADS
Den nye strategi for BO-VEST er endeligt vedtaget. I den kommende tid skal den foldes ud i hele or-
ganisationen.

Den nye strategi er nu præsenteret for alle dele af BO-
VEST. 

På repræsentantskabsmødet i BO-VEST den 24. maj 
fremlagde administrerende direktør Ulrik Brock Hoffme-
yer den nye strategi for de fremmødte. 

Der var stor opbakning til strategien.

Det betyder, at en ny vision, mission og fire nye værdier 
er klar til at blive implementeret. Det vil især ske i løbet 
af efteråret. Her vil flere initiativer sikre, at alle medarbej-
dere i BO-VEST får kendskab til den nye strategi, så den 
på sigt kan blive tænkt ind i det daglige arbejde. 

Den nye vision, mission og de fire nye værdier er blevet 
til i et samarbejde mellem BO-VESTs bestyrelse og ledel-
sen i BO-VEST med input fra medarbejderne på forskel-
lige workshops. 

Vision: BO-VEST vil være det
førende almene bolig administrations -

selskab på Vestegnen

Beboerne 
er vores fokus

Vi er 
ressource bevidste

Vi er socialt 
ansvarlige

Vi er redelige og 
professionelle

Mission: I dialog med beboerrepræsen-
tanterne skaber og sikrer vi de bedste 
rammer for vores beboere og medarbej-
dere gennem fremtidssikrede løsninger
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FEST I BRØNDBY STRAND
For syttende år i træk blev Esplanadeparken i Brøndby Strand forvandlet til et farvestrålende skue af 
telte og boder. 

Vi er nu officielt trådt ind i sommermånederne. Der-
for holder nyhedsbrevet også en lille sommerpause. 
Næste nyhedsbrev udkommer i starten af august. 

Under temaet ’Generationer på Tværs’ har der fra fredag 
den 8. til søndag den 10. juni været afholdt den traditio-
nelle KulturWeekend i Esplanadeparken. Festlighederne 
blev skudt i gang fredag kl. 16.00 med åbningstale, bal-
lonopsætning og optræden af sangerinden Asil Alkhaldi 
fra Brøndby Strand. 

Årets program bød på en bred vifte af kulturelle tilbud. 
Fra jazz til operette, fra rap til dansktop. Man kunne 
blandt andet opleve musik fra bandet Sweethearts og 
rapperen Vakili. I Børnehjørnet slap de yngre generatio-
ner energien løs i hoppeborge og børnekarruseller, og 
ballonklovnen Tot underholdte i et af KulturWeekendens 
telte. Der var også mulighed for at nyde mad fra forskel-
lige kulturer og gå på jagt i de loppeboder, der var opstil-
let i Esplanadeparken. 

I år havde sammenslutningen af boligafdelingerne i 
Brøndby Strand, kaldet De 9, besluttet at holde et Åbent 
Hus arrangement for at vise ’Standen’ frem. Traditionen 
tro blev prisen for Årets Brøndby Strand Borger over-
rakt ved Afdelingernes Fest lørdag aften. I år gik prisen 
til Esther Genker, som trods sine 84 år blandt andet er 
medlem af afdelingsbestyrelsen i T13, aktiv i pensio-
nistforeningen 3’eren og frivillig i afholdelsen af Kultur-
Weekend.  

Selvom vejret ikke var på KulturWeekends side hele 
weekenden, forblev stemningen god og de besøgende 
nød de mange tilbud, der var på programmet.

Besøgende klunsede i loppeboderne.

Der var dans og musik på programmet til årets KulturWeek-
end.

Selvom vejret ikke var med KulturWeekend hele tiden, tittede 
solen frem engang imellem.


