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Afdelingsbestyrelsesmøde den 24. juni 2013, klokken 18:30 
Referat 
 
Tilstede  

  Bestyrelsen: Anita Wittusen, Lena Kujahn, Maja Reutzer og Flemming V. Wallin 
    

  Driften: Deltager ikke 

  Afbud:      Vibeke Hansen 
 

  Dirigent: Lena Kujahn 
  Referent: Anita Wittusen og Maja Reutzer 

 
1. ”Lys projekt” 

v/ Kristoffer Kejser og Ida Christoffersen 

Albertslund kommune har sammen med forskningsinstitutioner og firmaer fået bevilget penge fra 
ELFORSK til forskning af led lysets funktion på ældre mennesker. Lyset er meget vigtig for vores 

krop da det danner hormoner som man har brug for, og jo ældre man bliver jo dårligere er man til 
at optage det så det er vigtig med ordentlig lys. Undersøgelserne vil både omfatte lysstyrker og far-

ven på lyset. Forsøgspersonerne til dette projekt skal være over 65. Der vil komme en skrivelse i be-

tonhjertet og en husstandsomdelt pjece. De vil også komme på en cafe aften og fortælle om dette. 
De skal bruge 20 husstande. 

 
2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 3. juni 2013 

Sendt pr. mail den 10. juni 2013 Godkendt 
 

4. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde med budget den 22. Juli 
2013 

Referent: Lena  

Dirigent: Flemming 
 

5. Opfølgning 
A. Evaluering og opfølgning på beboermøde 

Beboermødet gik godt og der kom flere mennesker end man havde regnet med. 

Man kan ikke pålægge beboerne den udvendige vedligeholdelse. Vi skal holde møde med 
driften om løsninger på regler og ordninger for udvendig vedligeholdelse. Driften skal finde 

ud af hvor mange mande timer det koster, når driften tager over. Det skal indregnes i bud-
get 2014. Muligheden kan være en pakkeløsning med en lille, mellem og stor pakke eller 

som 1 meter reglen. Ordningen skal behandles på budgetbeboermødet. Husorden skal gen-
nemgås med Vinie, en jurist og Flemming og der skal læses korrektur. Vi vil spørge Jette og 

Tove om de evt. vil gøre dette. 

 
B. Mødeplan 2. halvår 2013 

Bestyrelsesmøde 22.juli.2013 
Bestyrelsesmøde 19. august 2013 

Bestyrelsesmøde 02. september 2013 

Bestyrelsesmøde 23. september 2013 
Bestyrelsesmøde 14. oktober 2013 

Bestyrelsesmøde 04. november 2013 
Bestyrelsesmøde 25. november 2013 

Bestyrelsesmøde 16. november 2013 
 

Møde med udvalg og grupper 07.august 2013 

Julefrokost 14. december for alle udvalg og grupper + drift 
 

Beboermøde 11. september 2013  
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14. august deadline for indkaldelse. Dagsordenen kan komme i Betonhjertet august nr. 

28. august sidste frist for indkommende forslag 
04. september dagsorden + bilag skal ud 

C. Budget 2014 
Michael du skal sætte penge af til arbejdstøj til genbrugen 2000 kr. budget 2014 

Vi vil stadig have at der bliver sat 400.000 af til legepladser og aktivitetspladser på langtids-
planen. 

Konto 119 bliver på samme budget til næste år     

D. Administrativ bistand fra BO-Vest 
Vi har stadig ikke hørt noget fra Bo-vest men Flemming vil under søge hvad det koster med 

5 timers sekretær bistand for resten af året det finansernes af bestyrelsens budget.    
 

6. Afdelingsbestyrelsen 

A. Handlingsplan, forretningsorden og kommissorium 
Forretningsorden er ok 

Kommissorium er ok 
Handlingsplanen er der et afsnit der skal laves om dette gør Flemming. 

B. Aktivitetspladser på Kirkegårdsgrunden/Spættegrunden 

Legepladsudvalget indkalder til temadag til søndag den 14. juli 2013 kl. 14.00 
C. Tryghedsskabende initiativer 

Vi vil prøve at find ud af hvad det koste at få en tryghedskonsulent ud og det undersøger 
Flemming. 

Nabohjælp vil vi finde ud af hvordan dette foregår og hvad det koster. Dette undersøger 
Anita. 

Flemming undersøger hvad det koster med en alarm der kan kopples 10 hustande på som 

så er en kæde rektion. Lena laver en handlings plan. 
 

7. Udvalg og grupper 
Der kommer et referat senere fra genbrugsgruppen. 
Miljøgruppen har sendt et høringssvar vedr. navngivning af brogårdsplads. De har også været på 
mark vandring. 
Der kommer ny beboere igen, vi vil byde dem velkommen med en blomst og en spisebillet til  

Cafe Ørnen. Maja kontakter driften for at få en indflytterliste. 
. 

8. Post 
Bo-vest konference /reminder- 24. juni. 2013 pr. mail 
Vi skal selv tilmelde os. 
Tilbud på fliseopretning-20.juni.  2013 pr. mail 

Venter på at Jørn laver en prioriteringsliste. 

Antenneforeningen Brøndby repræsentantskabsmøde – 19.juni 2013 pr. mail 
Vi stemmer imod at vi skal stige.  
Vi venter på at få svar fra Michael W. hvorfor at 4 række valgte Brøndby net. 
Afdelingsbestyrelsernes nyhedsbrev./ BO-VEST – 19. juni 2013 pr. mail 
Ingen kommentar. 
BO-Vest konference – 10. juni 2013 pr. mail 
Vi tilmelder os selv 

Kom til indvielse på Parkour træningsbane – 6. juni 2013 pr. mail 
Det var gået godt. 
Mail fra Birte Nielsen Spætten 5 b. Til driften og afd.best. 
Vil gerne have at der bliver lagt nogle fliser. Der hvor træet stod da hun ikke vil rydde op efter 
hunde mere. Lena svarer beboeren. 

 

 

9. Eventuelt 


