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Afdelingsbestyrelsesmøde den 14. maj 2012, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Tove Meyling, Anita Wittusen, Vibeke Hansen, Lena Kujahn og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: Tonny Bodal 
  Driften: Michael Willumsen 
 
  Dirigent: Lena Kujahn 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelser under punkt 5 og punkt 7, herefter godkendt. 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøde den 23. april 2012 
Godkendt 
 
Opsamling 

• Punkt 4-C, Unge 
Internt i klubben har budskabet været, at medlemmerne skulle tage sig sammen og opfører 
sig ordentligt, i modsatte fald kan klubbens fremtid være usikker. 
SSP og Politi er ikke inddraget. 

• Punkt 4-D, Lys i afdelingen 
Lysudvalget kommer med et oplæg til enkelte nye lampesteder. 

• Punkt 4-E, Henvendelse fra beboer vedrørende beskæring af beplantning. 
Driften har kontakt til beboeren. 

• Punkt 6-1, Kirkegårdsgrunden/Spættegrunden. 
Der er ikke taget kontakt til kommunen. 

• Punkt 6-2, Opslagstavler 
Undersøgelse af udformning og placering pågår. 

• Punkt 6-5, Hjertestarter 
Der foreligger ikke noget endeligt tilbud endnu, og enkelte leverandørpriser undersøges for-
sat af driften. 
Indkøbe af apparatur hos Falck via BO-Vest, beløber sig til ca. 15.000 kroner.  

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 4. juni 2012 

Dirigent: Tove Meyling 
Referent: Flemming V. Wallin 
 

4. Driften til og fra 
A. Budgetkontrol pr. 25. april 

Gennemgået uden større anmærkninger.  
B. Tomme boliger - løbende tilsyn og opvarmning. 

Der er tændt for varmen i boligerne, men ingen systematisk tilsyn. 
Hoveddøren til den udbrændte bolig i Uglens Kvarter skal afblændes/forskønnes. 

C. Solcelleprojekt 
Der arbejdes med to leverandører og dermed to forskellige oplæg. Pt. gennemføres målin-
ger og beregninger vedrørende beboerhusets tagkonstruktion. 
En mere aktiv indsats fra BO-Vest er ønskelig, hvorfor driften rykker Carsten Larsen. 

D. Synlighed 
Der er ros fra en række beboere til driften, for en større synlighed. 

E. Grønne områder 
Beplantningen langs den "skrå" sti for enden af kirkegårdsgrunden er ikke beskåret og fjer-
net, som det ellers var aftalt med kommunen. 
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Driften kontakter kommunen. 
 

F. Husstandsomdelt seddel vedrørende opdatering af 1 meter reglen. 
På års plan skal der fastsættes 2-4 kontroldatoer, så beboerne har noget at forholde sig til. 
De samme kontroldatoer vil også være gældende for driften, de steder hvor beboerne har 
overladt pasningen til driften. 
Af den omdelte seddels bagside fremgår det, at beboerne har en uge til at få bragt kritisable 
forehold i orden, i modsatte fald vil aftalen blive opsagt. 
Afdelingsbestyrelsen finder at en uge er lige i underkanten, hvorfor fristen bør forlænges til 
to uger. 
(Efter mødet er et lyst hoved kommet i tanke om, at der skal en beboermøde beslutning til, 
for at reglerne kan ændre. 
Såvel driftens tilføjelse vedrørende indgåelse af aftale, og afdelingsbestyrelsens forlængelse 
af udbedrings fristen er derfor ikke gældende.) 
 

5. Opfølgning 
A. Budget 2013 

Udsættes til afdelingsbestyrelsesmødet den 4. juni. 
Opdateret materiale kopieres til postbakkerne og rundsendes fra driften. 

B. Kommissorium og handlingsplaner 
• Standardkommissorium for udvalg 

Punkt økonomi omformuleres således at punktet også indeholder nogle etiske retnings-
linjer for hvad afdelingens penge kan og må bruges til – Flemming udarbejder et oplæg. 

• Handlingsplan, kommissorium og forretningsorden for afdelingsbestyrelsen 
Ingen ændringer 

• Kalender og årsplaner 
Der udarbejdes ingen årsplan, derimod må kalenderen gerne indeholde alle relevante 
møder i afdelingen. 

• Dagsorden for afdelingsbestyrelsesmøder skal foruden de nuværende punkter, også in-
deholde en gennemgang af den månedlige budgetkontrol, som driften udskriver, kopie-
rer og rundsender. 

 
6. Udvalg og grupper 

• Beboerhusudvalgsmøde den 27. april 
Beboere som ikke selv gør rent efter at havde lejet beboerhuset betaler 500 kroner, for at 
få det gjort. Den reelle pris, som afdelingen betaler rengøringsfirmaet, er 1.200 kroner. 

• ABC styrergruppemøde den 8. maj 
I Albertslund Syd vil det efter den 31. december i år, kun være Kanal afdelingerne som 
indgår i ABC samarbejdet. 
Der pågår en række sonderinger og overvejelser om hvordan et eventuelt forsat samar-
bejde mellem syd afdelingerne kan etableres, og hvilken økonomi et sådant samarbejde 
vil indeholde. 
Et endeligt oplæg skal som minimum godkendes af de seks afdelingsbestyrelser, og even-
tuelle økonomiske forpligtelser skal godkendes af de respektive beboermøder. 

• Masterplan 
Der er en del usikkerhed blandt beboerne om hvad der sker i forhold til den fremtidige 
renovering. 
Tove laver et status indlæg til Betonhjertet. 
 

7. Post 
• Henvendelse fra beboer vedrørende beskæring af beplantning - mail den 25. april 

Forsat henvendelse - driften har kontakt til beboeren. 
• Budgetkontrol - mail den 28. april 
• Referat fra VA bestyrelsesmøde - mail den 30. april 
• Ansøgning om plantesten til Svanen 11 - mail den 1. maj 

Godkendt 
• Referat fra beboerhusudvalgsmøde - mail den 1. maj 
• Kursustilbud fra BO-Vest, Budgetkursus - mail den 8. maj 

Flemming forventer at deltage. 
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• Invitation til reception ABC - mail den 11. maj 
• ABC Studietur, afholdes den 8. juni. 

Arrangementer er gratis og der er individuel tilmelding. 
• Henvendelse fra Bolignet A/S 

Bolignet A/S har fremsendt tilbud på hel eller delvis signallevering til afdelingens bolignet. 
I stedet for at fare ud og gøre en hel masse mht. bolignettet nu, så opfordres Masterplan 
følgegruppen til at nedsætte et IT udvalg, som kan fremkomme med krav, ønsker og for-
ventninger til et fremtidigt fleksibelt bolignet. 
Afdelingsbestyrelsen forholder sig pt. afventende i forhold til tilbuddet fra Bolignet A/S. 

• Henvendelse fra beboer vedrørende problemer i Svanens kvarter - mail den 9. maj 
Oversendt til driften. 

• Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i BO-Vest 
Vibeke rundsender relevant materiale efter behov.   
 

8. Eventuelt 
Der afholdes fællesmøde med grupper og udvalg den 13. juni – Flemming udsender indbydelse. 
 
 


