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Afdelingsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Anita Wittusen, Lena Kujahn, Maja Reutzer og Flemming V. Wallin 
  Suppleanter: Tonny Bodal 
  Driften: Michael Willumsen og Jørn Hegnsborg 
 
Afbud Henrik Domino Isaksen 
 
  Dirigent: Maja Reutzer 
  Referent: Lena Kujahn 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøde den 2. april 2013 
Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 13. maj 2013 
Dirigent: Flemming V. Wallin  
Referent: Lena Kujahn 
 

4. Opfølgning 
A. Budgetkontrol: 

Afklarende spørgsmål og fejl og mangler i forbindelse med det nye konteringssystem. 
118 300 Vedligehold på 20.000 kr. Det kan være det nye linoleumsgulv 
114 135 Forsikring/ arbejdsskade Ok  
114 171 Kursus- uddannelsesrefusion  Ok 
114 250 Udgifter til snerydning og 

materialer 
Det er ikke lønninger, kun hvis ekstern hjælp 

114 410 1,- Fejl 
115 110 
115 320 
115 410 
115 520 
115 620 

Mangler budget Flyttet til 116 – der er budgettet 

115 700 Inventar og udstyr Selvrisiko på 5000 kr. - indbrud i huset 
115 800 Øvrige bygningsdele Selvrisiko 15.000 kr. - skimmelsvamp/ brand mv. 
116 721 Udstyr i fællesrum 29.227 kr. - intet budget? 
118 365 Alarm, vagt, udkald mv. Årsabonnement 
119 312 Mødeudgifter afd.best. 3095kr. koncert: flyttes til 119 400  
 

B. Driftsplaner 
På nuværende skema er timefordelingen pr. medarbejder glemt. 
Indtil nu har driften vurderet, når beboere skulle hjælpes med maling af plankeværk og 
træbånd. Fra nu og indtil budgetbeboermødet skal driften bede ansøgende beboere sende 
ansøgning til afd.best. Behovet for renovering af plankeværkerne og hjælp dertil skal 
vurderes. Der skal nok gælde andre regler efter renoveringen. 
 

C. Driftsstatus for 1. og 2. kvartal 
Agendacentrets plejeplan scannes af Michael. Flemming lægger den ud på hjemmesiden. 
Miljøgruppen må stadig gerne skrive om den i Betonhjertet, når der renoveres/ forskønnes 
på udearealerne. 
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Aktivitetsplan: 
Nr. 5: Michael skriver artikel i Betonhjertet om Byggekontor. 
Nr. 8: Der er indkøbt systemnøgler og låse – hvornår sættes de i? 
Nr. 12: Kontrol af dieselforbrug + benzin: skema til registrering af køretimeforbrug 

start pr. 1/1 2013. 
Nr. 16: indlæg i Betonhjertet om skimmelsvamp: pjece udsendes sammen med 

Betonhjertet. Hvis beboere har mistanke om skimmelsvamp, skal de udfylde 
et skema til driften. 

Nr. 24: Kirkegårdsgrund og Spættegrund: Maja, Anita og Tove stikker hovederne 
sammen inden næste møde. 

Nr. 26: Driftsledertidsforbrug: Michael udarbejder månedsopgørelser. 
Nr. 29: Salg fra genbrugsplads: Anita arrangerer møde med Michael og 

Genbrugsgruppen. 
Nr. 30: Servicetjek: Efter renoveringen planlægges 1 årligt servicetjek. Indtil da følges 

Jørns plan om servicekonvolutter. Vi skal ikke vente på de tre andre 
afdelinger. 

Nr. 33: Indlæg i Betonhjertet vedr. hensættelse af storskrald på fællesarealerne og 
konsekvenserne: udføres fra maj. 

Nr. 36: Elektrisk frakobling af musikanlæg: et firma kontaktes. 
 

D. Husorden – oplæg til pjecen ”4 Syd betaler sig”.  
Flemming og Jørn er i gang med et kæmpearbejde. 
Vi indkalder til ekstraordinært beboermøde d.19. juni kl. 19. 
Indtil da laver Flemming et oplæg til hjemmesiden, som beboerne kan reflektere over og 
sende kommentarer til Flemming. 
Vi skal kigge specielt på afsnit 5-6-7. 
Den endelige husorden kommer i ringbind. 
Afsnit 7: ikke alle regler er opdaterede. Flemming finder de gældende regler for p-pladser 
for campingvogne. 
Flemming laver indlæg til Betonhjertet med indkaldelse. 
 

5. Driften til og fra 
Fra: 
- Beboermøderne om renoveringen skal fortsat afholdes i beboerhuset. Der skal ommøbleres så 

alle kan være der. Vi har også fået et godt lydanlæg. 
Til: 
- Kenny fra driften stoppede d.25.april. der blev sørget for afskedsgave fra os. Vi håber, at der 

bliver gjort noget for, at få ham ansat et andet sted. 
- IT: 4 Række har valgt Brøndbynet. 
- Vi mangler en økonomi på sekretærbistand. 
- Carportregler: den aktuelle opsigelse er trukket tilbage. Reglerne er, at den skal stå tom mindst 

3 måneder, før den kan opsiges. I forb. Med renoveringen kan de udskiftes med 
vedligeholdelsesfri, hvor brugerne betaler for afdragene på investeringerne. 

- Regler om biler på stisystemet: Biler må kun være der i forbindelse med af- og pålæsning. 
Undtaget er dog håndværker biler, hvor der arbejdes. 

- Dokumentarfilm om renoveringen: I følgegruppens referat står, at de tre afdelinger skal deles 
om 50.000 kr. til projektet. Det er en fejl. Det er boligselskaberne og Wissenbjerg, der betaler. 
Det skal rettes i referatet. 
Daniel Wedel får indlæg i Betonhjertet om filmen. 

 
6. Afdelingsbestyrelsen: Udsat til næste møde 

A. Handlingsplan, forretningsorden og kommissorium 
Diverse bilag er løbende rundsendt pr. mail 

B. Aktivitetspladser på Kirkegårdsgrunden/Spættegrunden 
Diverse bilag er løbende rundsendt pr. mail 

C. Tryghedsskabende initiativer 
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7. Udvalg og grupper 
- Miljøgruppen: Orienterede om Agendacentrets kampagne ”I love Albertslund”: demoerne mod 

brandene og at finde det positive syn på vores by. Affaldsindsamling i det daglige og søndag 
d.21.april. Samarbejdet med driften om udearealerne. 

- De eneste centrale udvalg, der er aktive i BO-VEST og VA: VA- foreningssekretariatet: Flemming 
og BO-VESTs miljøgruppe: 4 syd miljøgruppen v. Lena. 

- Flemming stiller op til VA bestyrelsen på generalforsamlingen. 
 

8. Post 
ABC statusbrev, fra Anette Hestlund, pr. mail den 3. april 2013 
Program for beboerinformationsmøder, fra Tove Meyling pr. mail den 3. april 2013 
Afdelingsbestyrelsernes nyhedsbrev for marts, fra BO-Vest, pr. mail den 3. april 2013 
Borgermøde om brandene i Albertslund, fra BO-Vest, pr. mail den 9. april 2013: 
-  er behandlet 
Evaluering af mødet i aftes, fra Tove Meyling, pr. mail den 9. april 2013: 
-  er behandlet. 
Tilfredshedsundersøgelse – reminder, fra BO-Vest, pr. mail den 11. april 2013 
Slutrapport for ABC helhedsplan 2008-2012, fra ABC, pr. mail den 12. april 2013 
Invitation til møde om økonomi i helhedsplan, fra Thomas Gange, pr. mail den 12. april 2013 
Afdelingsbestyrelsernes nyhedsbrev for april, fra BO-Vest, pr. mail den 14. april 2013 
Referat fra VA bestyrelsesmøde den 11. april 2012, fra VA, pr. mail den 15. april 2013 
Beboerhenvendelse vedr. træ i svanens kvarter, fra Lena Kujahn, pr. mail den 15. april 2013:  
- Enighed med miljøgruppe og drift om at træet beskæres: Lena svarer beboerne. 
Søndag affaldsindsamling, fra Lena Kujahn, pr. mail den 16. april 2013 
Film om renoveringen, fra Tove Meyling, pr. mail den 17. april 2013:  er behandlet 
Planlægningsmøde vedr. sommerfest, fra Louise Ø. Andersen, pr. mail den 17. april 2013: 
Vi spørger vores beboere, om man vil tilmelde sig med hjælp til sommerfesten. ABC vil gerne stå til 
rådighed den anden vej en anden gang. 
Reminder om boligsocial årskonference den 1. juni, fra BO-Vest, pr. mail den 18. april 2013 
Referat fra møde om økonomi i helhedsplan, fra Thomas gange, pr. mail den 21. april 2013 
 

9. Eventuelt 
 
 

 


