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Afdelingsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Tove Meyling, Anita Wittusen, Vibeke Hansen, Lena Kujahn og Flemming V. Wallin 
  Suppleanter: Tonny Bodal 
  Driften: Michael Willumsen 
 
  Dirigent: Vibeke Hansen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøde den 4. juni 2012 
Godkendt 
 
Opsamling 

• Punkt 2 / 4-B, Tomme boliger – løbende tilsyn og opvarmning. 
Hoveddøren til den udbrændte bolig i Uglens Kvarter er ikke blevet afblændet/forskønnet. 
Michael følger op. 
Frekvensen med tilsyn af tomme boliger forøges. 
Michael følger op. 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde 
Dirigent: Anita Wittusen 
Referent: Flemming V. Wallin 
 

4. Driften til og fra 
A. Budgetopfølgning 

Konto Spørgsmål/kommentar 
På seneste møde i afdelingsbestyrelsen 
nævnte Michael Willumsen, at han havde 
et større antal overarbejdstimer stående, 
og muligheden for at udbetale disse var 
under overvejelse. 

Såfremt driftslederens overarbej-
de påtænkes udbetalt, vil afde-
lingsbestyrelsen blive orienteret, 
inden dette sker. 
  

114.100 

Hvad angår samarbejdsaftalen med VA 4 
Række, så er den af BO-Vest lovede do-
kumentation for tidsforbrug udeblevet 
siden november 2011. 

Dokumentation for tidsforbrug vil 
blive fremsendt snarest. 

114.161 BO-Vest opfordres til at udarbejde et sæt 
fællesretningslinjer for udlevering af be-
klædning og værnemidler.   

Der findes en anbefaling, som 
anbefaler at der for hver medar-
bejder bør afsættes 5.000 kroner 
til arbejdstøj og personlige vær-
nemidler.  

Kontoen udviser en meget stor overskri-
delse. Såfremt forbruget forsætter 
uændret resten af året, må en overskri-
delse på ca. 400 procent forventes. 

Forbrug undersøges. 
 

114.931 

Hvilke regler findes der i BO-Vest for 
medarbejdernes beboerbetalte mobiltele-
foni forbrug, det være sig såvel arbejds-
mæssigt som privat? 

Retningslinjerne fra BO-Vest 
lægger ingen begrænsninger for 
medarbejdernes private forbrug. 
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119.XXX Hvor er årets indkøb af fastelavnstønder 
bogført? 

Undersøges 

 
B. Årlig gennemgang af samtlige boliger 

Der skal kigges på muligheden for at tilbyde beboerne et frivilligt årligt servicetjek af boli-
gen. Driften undersøger, og vender tilbage med et oplæg. 
 

C. Spørgsmål til driften – mailkorrespondance modtaget før mødet – gennemgået. 
Spørgsmål Svar 
Tidsplan for træfældning, fjernelse af hegn 
m.m. (punkter efter markvandring) 
 

Tidsplan for træbeskæring og fældning 
kommer efter sommerferien – Hvilket hegn 
mener Tove? 

Tidsplan for regning på grillhuset m.m. (re-
fusion fra kommunen) 

Michael besvarer på mødet. 
 

Svar på mails/tilbagemelding? Vi prøver at besvare så hurtigt vi kan, men 
det kan gøres bedre så det prøver vi.  
Men det er lidt svært at vide hvem der skal 
svares til da der kommer spørgsmål fra 
flere bestyrelsesmedlemmer, den normale 
mail korrespondance skulle vel være mel-
lem formanden og driften og ikke mails fra 
alle medlemmerne, det giver uvægerligt 
mere skrivearbejde, samt der let kan opstå 
misforståelser når det ikke går gennem 
formanden og resten af bestyrelsen. Det 
kan godt være jeg tager fejl men så får jeg 
det vel at vide. 

Vedligeholdelse ved fraflytning, har vi slæk-
ket på kravene (sidst flyttede nogle beboere 
ind i et hus, hvor der var en del mangler – 
har afdelingen betalt for dem?)  

Afdelingen har betalt for det afdelingen 
skal betale for. 

Hvad skete der, da tumperne var ude, blev 
lejeren holdt ansvarlig? 

Hvem er det der menes ”tumper”? 
 

Og så synes jeg, at driften skal skrive i næ-
ste nummer af Betonhjertet om placering af 
storskrald i boligområdet. Det sker oftere og 
oftere, at beboere stiller storskrald uden for 
døren: 
En vaskemaskine, et bord, haveaffald, sæk-
ke med dåser, rester efter en fraflytning 
m.v. – det pynter ikke i området.  

Det var efter aftale med Driften da det var 
lettere for os at afhente det. 

Jeg synes principielt, at beboerne selv skal 
aflevere storskrald på genbrugspladsen i 
åbningstiden, og indtil da må de opbevare 
det i haven, ikke på fællesområdet!  

Her er vi helt enige. Men det hænger sam-
men med næste punkt. 

Reglerne for at få driften til at afhente bør 
præciseres.  

Ja tak, det vil vi meget gerne have fra be-
styrelsens side. 

En beboer fik engang en regning for at lade 
storskrald ligge foran huset – hvis det er en 
beslutning, der er truffet, synes jeg, at alle, 
der placerer affald i området i flere dage, 
skal have en regning fx efter en advarsel.  

Der vil jeg meget gerne have på skrift, 
altså hvis jeg skal opkræve et gebyr og 
hvor stort skal det i så fald være? 

 
D. Salg af effekter fra genbrugspladsen 

Det er ikke tilladt at sælge effekter, som er indsamlet på genbrugspladsen. 
Desuden skal de på et beboermøde vedtagne regler overholdes. Michael kontakter gen-
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brugsgruppen, så regler og retningslinjer kan genopfriskes. 
 

5. Opfølgning 
A. Budget 2013 

BO-Vest er endnu ikke klar med budgetoplægget. 
Der afholdes et ekstra budgetmøde den 10. juli klokken 17:00, hvor budgetoplægget for-
ventes klar – oplægget omdeles inden mødet, så afdelingsbestyrelsen har mulighed for at 
forberede sig. 
 

B. Mødeplan 2. halvår 2012 
Godkendt 
 

C. Fællesmøde med grupper og udvalg 
Ca. 20 tilmeldinger. 
Anita bestiller smørebrød. 

 
6. Udvalg og grupper 

A. Budget kursus i BO-Vest (Flemming) – den 12. juni 
Kort, godt og intensivt kursus, som kan anbefales. 

B. Masterplan Syd konsensusmøde – den 20. juni 
Plancher fra rådhusets udstilling om vinderprojektet ønskes fremvist i beboerhuset. Mi-
chael undersøger, og står sammen med Tove for det praktiske. 

C. Foreningsmøde 
Orientering om grønt regnskab, energimærkning (EMU) og E-Håndbog. 
 

7. Post 
A. Invitation til frugtplukningsarrangement i Albertslund Syd – mail den 6. juni 
B. Referat fra ABC styrgruppemøde den 8. maj – mail den 6. juni 
C. Afdelingsbestyrelsernes nyhedsbrev fra BO-Vest, mail den 13. juni 
D. Forslag til etablering af Fælles Aktivitetsudvalg i Syd – mail den 19. juni 

Afdelingsbestyrelsen tilslutter sig det fremsendte forslag. 
E. Forebyggelseskursus mod ulykker i hjemmet – mail den 20. juni 

Anita undersøger 
F. Rykker skrivelse fra Miljøgruppen til driften / Cc afdelingsbestyrelsen – mail den 21. juni 

Vedrørende solceller på beboerhuset, så har driften møde med rådgiver og BO-Vest den 
26. juni, herefter bliver miljøgruppe, beboerhusgruppe og afdelingsbestyrelse orienteret. 
 

8. Eventuelt 
Studietur vedrørende eksempelvis renovering efterlyses. 
 
 


