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Afdelingsbestyrelsesmøde den 21. januar 2013, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Tove Meyling, Lena Kujahn og Flemming V. Wallin 
  Suppleanter:  
  Driften: Michael Willumsen og Jørn Hegnsborg 
  
Afbud Anita Wittusen, Vibeke Hansen og Tonny Bodal 
 
  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Lena Kujahn 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med følgende tilføjelser: 
4.E: Vaskeri 
4.F: Lydanlæg 
5.H: Michaels Arbejdsfordeling/ timeforbrug 
5.I: Råderet og renoveringen 
5.J: Driftsaftale 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 7. januar 2013 
Udsendt pr. mail den 8. januar 2013 
Godkendt med følgende opfølgning: 
Badeværelser:  
Det vil koste mellem 50.000 og 75.000kr. at renovere badeværelserne med: Gulvvarme, skillevæg 
mellem brusekabine og evt. vaskemaskine, skjulte vandrør og fliser over alt. 
Beslutning: Vi sætter 35.000 af på henlæggelserne over 6 år til en basisløsning pr. badeværelse. Til-
køb kan gøres for den enkelte husstand. 
Velkomstfolder: (Tove) 
Til nyindflyttere er godkendt. Vi har modtaget indflytterliste fra Jørn. 
Lommepengeprojekt: (facaderensning og plankeværker) 
Lena kontakter Lam 
Facaderensning: Driften arbejder på sagen: 
Der er ingen arbejdsmiljømæssige problemer i den løsning. Det er et ”Osmosesystem” baseret på 
vand og der skal ikke skrubbes på pladerne, så asbesten bliver ikke frigjort. 
Der er økonomi til maling og udskiftning af planker i plankeværkerne. 
Solcelleprojektet: (Green Go) 
Skærmen bliver sat op og kontakten til hjemmesiden installeret, når enworteren i sikringsrummet 
bliver ændret, så den kan kommunikere. Driften rykker. 
Driften arbejder på en afskærmningsløsning til taget. 
Kirkegårdsgrunden og Spættegrunden: 
Kommunen har godkendt en midlertidig aftale indtil vi kommer med en plan over grundende. I sid-
ste ende skal vi sikre, at den endelige aftale er langtidsholdbar. 
Vi arrangerer temadag eller lign. på næste møde d.18.februar. Har alle set Uno´s oplæg? Der er in-
spiration i en anden mappe om naturlegepladser, træskulpturer mv. 
Sekretær: 
Michael undersøger hvad en sekretær vil koste: 
Samle op på beslutninger, sikre at beslutningerne bliver udført, finde relevant baggrundsmateriale, 
skrive referater og udsende dagsorden mv. 
Husdyrregelement o.a.: 
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Når Jørn ikke får klager skriftligt, kan han ikke gøre noget. Han har taget fat i omtalte sag og har ik-
ke fået klager siden. Der kan ikke handles på rygter – og dem er der mange af. 
Husorden: 
Flemming og Michael arbejder på sagen. Er deadline beboermødet? 
4 rækkes nye husorden vedhæftet til inspiration. 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde 
Dirigent: Flemming 
Referent: Anita og Vibeke 
 

4. Opfølgning 
A. Regnskab 2012 (behandlinger): 

1. udkast d.18.februar – endelige udgave d.5.marts.
Udsendelse med indkomne forslag d.8.marts. 

B. Regnskabsbeboermøde:  
Tirsdag d.19.marts:  
Flemming kontakter Vinie (dirigent) 
Flemming vil gerne have input til beretningen. 

C. Budgetopfølgning: Som ellers: 1 gang månedlig.  
3 gange årligt med kommentarer fra driften. 
Flemming efterlyser en ny model til et overordnet overblik. 

D. Velkomstfolder til nye beboere: Indflyttermøde d.4.februar kl.19. 
E. Vaskeri: Vi vil ikke være fælles om økonomi i kanalens vaskeri. Men en løsning kunne være 

at vores beboere, der var interesserede kunne få et nøglekort og betale derigennem. Flem-
ming melder tilbage til afd.bestyrelsen i kanalen. 

F. Lydanlæg: udgifterne tages på henlæggelserne: konto 115. Jørgen fra beboerhusgruppen 
og Jørn arbejder sammen om projektet. 
Principiel debat om flytning af udgifter til andre konti og placering af økonomi til nye projek-
ter skal til behandling på beboermøder. Hvis en beboermødebeslutning ikke bliver udført og 
der opstår ny interesse for sagen senere, skal sagen igen behandles på beboermøde. 
 

5. Driften til og fra 
A. Renovering af badeværelser i forbindelse med renoveringen (se pkt.2.) 
B. Afrensning af facader – evt. lommepengeprojekt (se pkt.2) 
C. Solceller – hvor er skærmen, hvor vi kan følge produktionen – og hvad med hegn på taget? 

(se pkt.2) 
D. Husdyrreglement – overholdelse af regler (se pkt.2). 
E. Krav til renovering af haver ved fraflytning: 

Driften stiller krav til fraflyttere 0m at haven skal være ryddet og at der skal være fliser 1 
m2 foran havedøren. 
Driften river halvtage ned selv om de er lovlige, da det ellers er afdelingen der skal bekoste 
vedligeholdelsen hos nyindflytteren. 
Til den nye husorden: 
Når pergolaer o. lign. bygges op skal vedligeholdelse inkluderes i udgiften. Driften står for 
vedligeholdelsen. 
Generelt: Driften skriver ud til beboerne hvis beplantning skader bygninger. 

F. Husorden, materiale til nyindflyttere: 
Flemming tjekker om han har fået det gældende materiale til nyindflyttere. 

G. Er der penge til maling af plankeværker: Ja 
H. Arbejdsfordeling/ timeforbrug: Da Michael er afdelingsleder to steder registrerer han på sin 

timeseddel hvor han arbejder og med hvad. Ud over den almindelige funktion som afde-
lingsleder, fylder byggesagen meget. Specielt nu i rækkehusene. Han lægger op til BO-
VEST, at det arbejde han udfører omkring byggesagen, bogføres på byggesagen, så afdelin-
gerne kan få gavn af de manglende timer på lønningslisten.  



 
4 SYD 

 
 

I. Råderetten: Michael har sat råderetten ud af kraft. Det er ok at beboerne laver forandrings-
arbejder, som de ikke får penge tilbage for ved fraflytning eller ved renoveringen. Ved for-
bedringsarbejder skal beboere have penge retur, hvis de flytter eller renoveringen går i 
gang indenfor udbetalingsperioden. Vi tager driftens kutyme til efterretning. BYG undersøger 
sagen nærmere. Vi afventer en beslutning fra Følgegruppen for gårdhusene. 
Der mangler flytteboliger, så al boligudlejning er stoppet i VA og AB Albertslund. 

J. Driftsaftale: Udsættes til næste møde. 
 

6. Udvalg og grupper 
Fællesudvalgsmøde d.?: Lena indkalder. 
Miljøgruppen: I samarbejde med Agendacentret er der arrangeret en energisparekonkurrence i for-
bindelse med deres energisparekampagne. 14 husstande i vores afdeling deltager. Lena undersøger 
om det kan lade sig gøre at hoppe på konkurrencen i løbet af året, hvis man bliver inspireret. Man 
bliver jo også præmieret kvartalsvist. 
Vandsparekampagnen: Perlatorerne gør, at redanerne kalker hurtigere til. 
Hvis man sparer for meget på varmen kan der opstå skimmelsvamp. Driften blev rykket for indlæg i 
Betonhjertet om skimmelsvamp. 
 

7. Post 
Samrådsmøde den 24. januar 2013: Tove og Vibeke deltager. 
Fællesmøde mellem afdelingerne i Albertslund Syd (ABC) den 6. februar 2013: 
Der skal vedtages, hvordan overskuddet fra ABC skal bruges. 
Cafeen: Vi har meldt os ud lig de andre afdelinger indtil de to kanalafdelinger kommer med et oplæg 
til indhold for ledelse mv. Alle beboere kan benytte cafeen. Vi har ikke betalt til den, men har været 
medansøgere til dispositionsfonden. 
Foreningsmøde den 6. februar 2013: Vi tilmelder os selv. 
Boligsocial årskonference den 1. juni 2013: Vi tilmelder os selv. 
BL`s 9. kreds weekendkonference d.2.-3. Marts på LO-skolen. 
 

8. Eventuelt : Intet 
9. kommende møder 

Afd.best.møde d.18. februar:  
Arrangement om tema om legeplads og Kirkegårdsgrunden og Spættegrunden. 
 
Fællesudvalgsmøde: ? 
Desværre er jeg forhindret d.27/2. Kan vi finde en anden dag? Ellers må i afholde mødet uden 
mig. 
 
Afd.best.møde ændret fra d.11. til d. 5. marts 
 
Beboermøde: tirsdag d.19.marts 
 


