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Afdelingsbestyrelsesmøde 17. februar 2014, klokken 19:00 
Referat  
 
Deltagere  

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Anita Wittusen, Maja Reutzer, Tonny Bodal og Flemming V. Wallin 
  Suppleanter: Henrik Domino Isaksen 

  Driften: Michael Willumsen og Jørn Hegnsborg 

  Yderligere: Louise Hansen (BO-VEST) 
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Louise Hansen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 7 B og 7 C.  

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 30. januar 2014 

Udsendt pr. mail 3. februar 2014. Godkendt med enkelte kommentar.  
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde 6. marts 2014 

Flemming er dirigent og Louise er referent.  
 

4. Opfølgning 
A. Maling af huse - opgørelse over, hvor mange huse det drejer sig om, samt hvorvidt de selv eller 

tidligere beboere har malet facaden. 
 

Michael arbejder på at færdiggøre listen over malede husfacader. Liste udleveres til bestyrelsen, 

der opfordres til at kvalificere listen over malede facader.  
På listen er kun den udvendige maling af facader. Men det er heller ikke tilladt at male eternit-

plader inden i haven.  
Michael følger op på også maling af eternitplader i haven og skaber et overblik over problemet 

inden næste møde. På næste møde træffes en beslutning om hvad der skal ske. 

 
B. Opdatering af skilte ved afdelingens indkørsler, herunder hvilke regler er gældende. Oplæg til 

beboermøde vedrørende opsætning af chikane eller bump. 
 

Flemming forslår følgende skilte: (billeder der illustrerer følgende). Det skal dog besluttes på et 

beboermøde.  
o Tilladt hastighed 15 km/h.  

o Der kan forkomme leg på p-pladsen.  
o Hunde skal føres i snor.  

 
Der skal derudover opsættes chikaner eller bump, fokus på Svanens kvarter. Michael oplyser, at 

chikaner ca. koster 5000 kr. og et bump på tværs af vejen koster ca. 8000 kr.  

Michael undersøger hvad der er muligt i forhold kommunens vejregler.  
 

Derudover overvejes skiltet: Parkering kun inden for de afmærkede båse (undlades ved Svanen, 
hvor der ikke er afmærkede båse). Flemming laver udkast til skilte til beboermødet. 

 

5. Økonomi og drift 
A. Regnskab 2013 – Hvis der er nyt 

I forbindelse med uklarhed ved sidste møde: Renter, s. 8-9: De penge vi får fra Landsbyggefon-
den får vi ikke renter for. Derfor er de penge trukket fra i den endelige beløb i regnskabet under 

renter.   
Der er ikke yderligere kommentarer og Michael melder tilbage, at regnskabet er afsluttet i 4 Syd.  
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Øvrige bemærkninger: Konto 134 – note 12, s. 16: ydelser på realkreditlån til bygningsskader. 

Staten garanterer disse lån til en fast rente. Tidligere har vi fået penge herfra, fordi renten har 
været høj. Nu er renten faldet, og derfor skal vi nu betale penge.  

 
Michael orienterer, at nogle store lån udløber inden for de næste år. Det giver mulighed for, at 

penge evt. kan bringes ind i byggesagen. Flemming beder om, at Jesper Rasmussen orienterer 
om dette på det næste følgegruppemøde.  

 

B. Langtidsplaner – Husk at medbring tidligere udleverede oversigter 
Michael orienterer om mulige ændringer i langtidsplanen. Det kan forventes, at enkelte elemen-

ter udgår pga. af byggesagen. De er markeret med rødt i den udlevede oversigt. Det er muligt, 
at disse penge kan komme i betragtning i forbindelse med byggesagen fx til etablering af nye 

badeværelser.  

 
C. Driften til og fra 

Fra: Michael orienterer om, at afdelingen har fået 11.808 kr. i energibesparelsestilskud fra Al-
bertslund Kommune for solcellerne på taget. 

Til: Spørgsmål om det hvorvidt det varme vand er varmt nok. Michael orienterer om de, særligt 

økonomiske, overvejelser, der ligger bag beslutningen om 48 grader varmt vand.  Der er ikke 
nogle sundhedsmæssige problemer ved at bevare det varme vand på 48 grader.  

 
6. Beboermøde  

A. Beretning – Oplæg 
Flemming orienterer om ideer til beretningen. Forslag modtages gerne på mail.   

 

B. Dirigent 
Der er ikke noget nyt, men Flemming arbejder videre. 

Deadline for indkommende forslag er d. 3. marts. 
Flemming forslår, at bestyrelsen indstiller til beboermødet, at ordningen med afdelingssekretær 

udvides til hele 2014. 

Michael sender det beboervenlige regnskab til Flemming elektronisk og laver en specifikation af 
konto 119. 

 
7. Grupper og udvalg 

A. Følgegruppe 
Notat fra Landbyggefonden om Masterplan Syd er blevet tolket negativt fra flere afdelingsbesty-

relser. Jesper Rasmussen tolker ikke notatet negativt, men mener derimod det åbner for nogle 

nye muligheder. Notatet beskriver hvad man kan forvente sig at få igennem i renoveringen (tage 
og badeværelser) og debatteres på næste følgegruppemøde. 

I fremtiden sendes referater fra følgegruppen til hele afdelingsbestyrelsen. Derudover kan de og-
så findes på: http://www.masterplansyd.dk/  

 

- Møde vedr. supplerende tiltag 
Thomas og Fie samler materiale og sender til følgegruppen, miljøgruppen og afdelingsbestyrel-

sen. Mødet handler udelukkende om supplerende tiltag. Jørn deltager fra driften på mødet d. 
25/2 kl. 17 med en liste med relevante input fra driften. 

 

B. Adgang til kontor 
Det er irritationsmoment, at det altid er de samme, der skal købe øl og sodavand til fælleshuset. 

Vibeke tilbyder for fremtiden at supplere op med øl og sodavand en gang om ugen. Punktet ta-
ges op på et møde med grupper og udvalg. 

 
C. Brug af kælderen 

Michael undersøger om det er muligt at bruge kælderen aktivt. 

 

http://www.masterplansyd.dk/
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8. Post 

Indstilling af medlemmer til Sundhedsrådet - Albertslund Kommune pr. mail 2. februar 2014. Afde-
lingensbestyrelsen indstiller Tonny og Vibeke. Tonny sender mailen til Albertslund kommune.  
Boligpolitisk Forum, debat oplæg fra VA 6 VEST - BO-Vest pr. mail 2. februar 2014. Taget til efter-
retning.  
DR og Niras - Tommy Larsen pr. mail 7. februar 2014. Taget til efterretning.  
50 grader "koldt" vand i den varme hane - Beboerhenvendelse pr. mail 10. februar 2014. Michael 
undersøger problemet og vender tilbage til Flemming.  
Kursustilbud, reminder - BO-Vest pr. mail 11. februar 2014. Tommy fra miljøgruppen deltager.  
Følgegruppe, renovering af Kanalen - Albertslund Kommune 11. februar 2014. Maja og Anita delta-
ger fra afdelingsbestyrelsen og melder selv tilbage til Hans Henrik Høgh. Deltagelse skal koordineres 
med miljøgruppen.  
Afdelingsbestyrelsernes nyhedsbrev - BO-Vest 11. februar 2014. Taget til efterretning. 

Selvstændigt budget for fotogruppen - Tonny Bodal pr. mail 12. februar 2014. Der skal sendes en ny 
indstilling om, at der skal nedsættes en gruppe og godkendes et budget.  
Advisering vedr. møde om supplerende tiltag - Flemming V. Wallin pr. mail 12. februar 2014. Taget 
til efterretning. 

Sluk lyset i Syd - Miljøgruppen pr. mail 13. februar 2014. Til orientering.  
Syd samarbejde referat - Louise Østergaard Andersen pr. mail 14. februar 2014. Til orientering. Evt. 
ønske om midler til fx julefest skal sendes som indkommende forslag til budget eller som ansøgning 
til beboerhusets aktivitetskonto. Tonny melder tilbage til Louise.  
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
Opfølgning: eternitplader – maling af facader  

Dagsorden for beboermøde  

 Gennemgang af hvem der skal fremlægge hvad på beboermødet.  

 Gennemgang af konto 119. Michael laver en specifikation til næste møde.  

 Orientering fra følgegruppe  

 Retningslinjer for tildeling af midler forud for beboermødet.  

 Beretning  

 Hvem gør hvad – praktik 

 
9. Eventuelt 

- 


