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Afdelingsbestyrelsesmøde den 19. august 2013, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Anita Wittusen, Maja Reutzer og Flemming V. Wallin 
  Suppleanter: - 

  Driften: Michael Willumsen  

  
Afbud Lena Kujahn, Tonny Bodal og Jørn Hegnsborg 

Fraværende Henrik Domino Isaksen 
 

  Dirigent: Anita Wittusen 
  Referent: Flemming V. Wallin 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelser under punkt 5 samt nyt punkt 6, herefter godkendt. 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne den 22. juli 2013 

Sendt pr. mail 
 

Punkt 5 A, Legeplads ved beboerhuset 
Der er fjernet tre legeredskaber fra forslaget, herved kan etableringen holdes indenfor det afsatte 

budget på 400.000 kroner. 
 

Punkt 5 C, Beboerhenvendelse – Ansøgning om maling af plankeværk mm. 

Afventer prisoverslag. 
 

Punkt 5 D, Beboerhenvendelse – Rotter i afdelingen 
Der er taget hånd om den aktuelle sag. Driften vurderer der er tale om et enkeltstående tilfælde, 

hvorfor information via Betonhjertet undlades. 

 
Punkt 7, Reception på Galgebakken i anledning af deres 40 års jubilæum 

Fra 4 Syd gives 500 kroner. 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 28. august 2013 

Dirigent: Vibeke Hansen 
Referent: Maja Reutzer 

 
4. Budget 2014 

A. Spørgsmål og kommentarer fra afdelingsbestyrelsesmøde den 22. juli 2013 
 

Konto Overskrift Spørgsmål Kommentering 

101      Administrationsbidrag Stiger fra 10.000 kr. i 2013 til 

33.000 kr. i 2014: hvorfor? 

Der er tale om administrationsbidrag 

til realkreditinstituttet. 
De 10.000 kr. i 2013 budgettet er et 

gæt, da den eksakte udgift ikke var 
kendt da budgettet blev lavet. 

Den budgetterede udgift i 2014 er 
den reelt kendte. 

111 Målerpasning- varmeregn-

skab, MIN Energi 

Hvad er det? En licensaftale til systemet ”Min ener-

gi”. 
”Min energi” er et styrings og over-

vågningsværkstøj, som rapporter 

realiseret forbrug og udsving. 
Eksempel: Hvis der opstår brud på 

vandforsyningen, så vil dette vise sig 
som et merforbrug, hvorved skader 
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kan opdages før disse bliver omkost-

ningstunge. 
Relevante personer og grupper kan få 

adgang til systemet, hvis dette øn-
skes. 

112.3 Arbejdskapitalbidrag Hvor stort er det akkumulere-

de beløb indtil nu? 

Med det nuværende årlige bidrag vil 

der gå ca. 14 år før maksimumsbelø-
bet på 2.786 kr. nås. 

114.1 Løn driftspersonale Hvorfor er udgifterne ikke 

faldet, når der er en medar-
bejder mindre? 

Udover at medarbejderstaben 
er reduceret med en lærling i 

2013, så er der en medarbej-

der som har varslet overgang 
til delvis efterløn i 2014. 

Aktivitetsniveauet fastholdes på trods 

af den reducerede bemanding. 
Konto 114.100 indeholder 200.000 

kroner som efter aftale med afde-
lingsbestyrelsen kan bruges på pro-

jektansættelser, ansættelse af lærling 

eller andre relevante aktiviteter. 

114.101 Driftspersonale: afløs-

ning/overarbejde: 200.000 
kr. 

Hvilket overarbejde? Beløbet flyttes til 114.100 jf. ovenstå-

ende. 

114.110 Øvrige personaleomkost-

ninger. De senere års for-
brug har været mellem 4 

og 6 tusinde. 

Hvad er det? 

 

Iflg. BO-Vest økonomi er der blandt 

andet tale om skærmbriller, julegaver 
og andre mindre udgifter i relation til 

afdelingens medarbejdere. 
Beløbet ændres til 7.500 kroner. 

114.135 Arbejdsskadeforsikring Hvorfor stigningen fra 25.000 

kr.– 41.000 kr.? 
 

Stigningen skyldes ikke en stigning på 

en regulær forsikring, men derimod 
bidrag til et økonomisk sikkerhedsnet 

i BO-Vest regi. 
Sikkerhedsnettet skal forhindre enkelt 

afdelinger i at løber ind i uforholds-

mæssige store udgifter som følge af 
eksempelvis sydom. 

I 2012/2013 har sikkerhedsnettet 
blandt andet dækket en TMG afdeling 

med omkring 400.000, som ellers ville 
have udløst en tilsvarende husleje-

stigning. 

Hvis ikke der er brug for sikkerheds-
nettet i 2014 så falder udgiften i 

2015. 

114.990 Drift af materiale-
gård/mandskabsrum 

Hvorfor stigningen på 24.000 
kr.? 

Stigningen skyldes omlægning af 
strømkabler, således at afdelingen 

selv betaler for materialegårdens 
forbrug. 

118.330 Elforbrug i møde- og sel-

skabslokaler 

Hvorfor stigningen – det bør 

falde v.hj.af solcellerne. 

Beløbet ændres til 0 kroner. 

118.365 På konto 118.365 er der 

budgetteret 20.000, hvad 

er det? 
Optræder første gang i 

2013 og er vagt-tillæg til 
Albertslund Kommune. 

 Opkrævning fra Albertslund kommune 

for tilslutning til den kommunale vagt 

og alarmtjeneste. 

119.110 Sekretær og aktivitetsan-

satte 

Hvorfor ikke på driftens løn-

konto? 
 

Iflg. BO-Vest økonomi er beboerhus-

medarbejderen en beboeraktivitet, og 
dermed skal udgiften budgetteres på 

konto 119. 

119.430 Genbrug Nedsættes fra 10.000 – 7.500 
kr. da inventar og arbejdstøj 

Som ovenfor – Iflg. BO-Vest er der 
tale om en beboeraktivitet, og der-



 
4 SYD 

 
 

er flyttet over til driftens ud-

gifter. 

med skal udgiften budgetteres på 

konto 119. 

119.450 

119.460 

Fastelavn Er inkluderet i beboerhusakti-

viteter (580 og 590) 

I budgetversion 3 fra 30-07-2013 

indgår fastelavn som en del at bebo-

erhusaktiviteter på konto 119.5 

127 Ydelser vedr. lån til bygge-

skader 

Hvorfor er administrationsbi-

draget på 85.000 kr. så ufor-

holdsmæssigt stort ? 

Som på konto 101 ovenfor - Der er 

tale om administrationsbidrag til real-

kreditinstituttet. 

203.2 Drift af fællesfaciliteter Fejl i 2013 – skal den ikke 

helt sløjfes? 

I budgetversion 3 fra 30-07-2013 er 

denne indtægt slettet. 

Nyt spørgsmål 

131 Hvilke renteudgifter er der 

tale om? 

  

 
B. Gennemgang af langtidsplan 

Der er svært at forholde sig til de forskellige projektpunkter, da beskrivelses af disse er 

særdeles mangelfuld. 
Ifølge driften er der ikke sket større ændringer fra 2013 til 2014. Beslutningen er derfor at 

langtidsplanen ikke ændres til budget 2014, men at der til budget 2015 skal foreligge en 
fuld beskrivelse af alle aktiviteter og projekter. 

 
Henlæggelserne for 2014 og 2015 fastfryses på 2013 niveau, hvorved der opnås en mindre 

reduktion af den for 2014 forventede huslejestigning. 

 
C. Gennemgang af oplæg til budget 2014 

På afdelingsbestyrelsesmødet den 28. august godkendes det endelige budget. Budget versi-
on 4 udsendes af driften pr. mail inde mødet. 

 

Grundet tidspunktet udskydes behandling af punkt 5 og 6 til et senere møde. 
 

5. Post 
A. Henvendelse vedr. ændring af haver ved fraflytning - modtaget 4. august 2013 

B. Henvendelse fra Miljøgruppen vedr. løse hunde i afdelingen - modtaget 12. august 2013 
C. Referat af møde mellem afdelingerne i Syd - modtaget 19. august 2013 

 

6. Opfølgning 
A. Nabohjælp 

 
7. Eventuelt 

 
 


