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Afdelingsbestyrelsesmøde 31. marts 2014, kl. 19:00 
 
Referat  
 
Deltagere  

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

  Driften: Michael Willumsen 

  Yderligere: Louise Hansen (BO-VEST) 
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Louise Hansen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 6. marts 2014 

Godkendt  
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde 23. april 2014 

Referent: Louise Dirigent: Flemming  
 

4. Konstituering af bestyrelsen  
Flemming fortsætter som formand.  

Anita fortsætter som kasserer.  

Tommy er 1. suppleant og Dorthe er 2. suppleant.  
 

 Information til betonhjerte og hjemmeside: Louise skriver input til betonhjerte og hjemme-

side på baggrund af information fra afdelingsbestyrelsen en gang i kvartalet.  
 Kontaktpersoner til afdelingsbestyrelsen. Udvalg udnævner selv en kontaktperson. For miljø-

gruppen er det Lena Kujahn. 

 VA foreningssekretariatet: Flemming  

 BO-VEST repræsentantskab: Flemming  

 Samråd for Masterplan Syd: Vibeke, Tove, Flemming, Tommy og 

Rain(følgegruppemedlemmer) 
 Følgegruppe: Tove, Vibeke, Tommy og Rain. Flemming deltager for VAs bestyrelse.  

 

5. Opfølgning 

A. Orientering om vedtagelse på tidligere beboermøder i relation til maling af facader.  
Punktet flyttes til næste møde. Michael forsøger at finde referatet.  

 
6. Økonomi og drift 

A. Status fra Michael på brug af kælder i beboerhuset  

Jørn afventer svar fra beboerhusgruppen på spørgsmål fra Albertslund kommune. 
  

B. Driften til og fra 
Fra:  
Driften i BO-VEST er ved at udarbejde en standard for vedligeholdelse af boliger i BO-VEST. 
Standardudgaven bliver herefter tilpasset de forskellige afdelinger. Vedligeholdelsesreglementet 

skal hovedsageligt anvendes til de nye boliger.  

Afdelingsbestyrelsen stiller spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at lave et standardvedligehol-
delsesreglement med henblik på brug af VA 4 Syd ressourcer på noget vi allerede har.  

 
Langtidsplaner: Maling af skure, plankeværker og træværk på huse er ikke med i langtidsplaner, 

der er kun sat penge af til maling. Malere er sat i gang med at vurdere hvor tit husene skal males 



 
4 SYD 

 

 

2 
 

og hvad det vil koste. En mulighed kunne være at betale folk, der selv ønsker at gøre det – i stil 

med 1. meter reglen. Vedligeholdelse af hæk er omfattet af de samme regler som vedligeholdel-
se af plankeværk.  

 Afdelingsbestyrelsen beder Michael skrive de præcise regler i forhold til vedligeholdes af 

det udvendige på husene og sende det ud med referatet. 

 Michael sætter omkostninger på vedligehold af det udvendige af huse, skure, plankevær-

ker samt nye badeværelser, tage, nedgravet affaldssystem og andre ønsker for renove-
ringen ind i langtidsplanerne. Det giver mulighed for at vurdere hvorvidt det kan finan-

sernes af henlæggelser(over de næste 4 år) eller om der skal findes en alternativ finan-
siering(fx et realkreditlån). På baggrund af dette kan man se hvad det vil betyde i husle-

jestigning.  
Budget: Michael kommer med budgetforslag til 119 og 118, der kan være et udgangspunkt for 

debat. Emnet debatteres på afdelingsbestyrelsesmøde i april. 

Til: Nøgle til trillebøre – kan det være den samme lås som til porten i genbrugsgården. Michael 
undersøger det. 

 
C. Evaluering af regnskabsproces 

Afdelingsbestyrelsen gennemfører evaluering fra BO-VEST af regnskabsproces.  

Budgetkontrol for VA 4 Syd: 11. maj, 11. september, 11. oktober. Budgetkontrol behandles på 
det efterfølgende afdelingsbestyrelsesmøde.  

Evt. fyraftensmøde om hvordan et beboervenligt regnskab kunne se ud. Budgetkontrol bør kæ-
des sammen med det beboervenlige regnskab.  

 

D. Fraflytning  
Der spørges til afslibning af gulve samt hvorvidt det er rigtigt, at køleskab og komfur skal fjernes 

af beboeren. Michael undersøger den konkrete sag og sender en mail ud om hvad der gælder.  
 

E. Diæter ved kursus 
Der er i forbindelse med kursus ikke diæter fra BO-VEST. Afdelingsbestyrelsen skal tage stilling til 

hvorvidt omkostninger skal dækkes af afdelingsbestyrelsen. Anita undersøger hvad reglerne fra 

VA er og vender tilbage.  
Pengene betales af konto 119.  

 
7. Opfølgning på beboermøde 17. marts 2014 

A. Godkendelse af referat 

Flemming og Vinie har underskrevet referatet og det er godkendt.  
Der skal laves nye og klare retningslinjer for tilbagemelding og økonomi for grupper i VA 4 Syd.  

 
B. Arbejdsgruppe for internet og TV. Herunder temamøde med Brøndby net. 

Michael er tovholder på gruppen.  
 

C. Forslag om hastighedsbegrænsning og skilte 

Afdelingsbestyrelsen har forpligtet til sig til at lave et mere grundigt forslag – og skilte og hastig-
hedsbegrænsninger bør skilles ad. Anita, Flemming og Jørn udarbejder et udkast til forslag til af-

delingsbestyrelsen på mødet i juni.   
 

D. Sekretærbistand for afdelingsbestyrelsen 

Den godkendte sekretærbistand er taget til efterretning.  
 

E. Beboerhusgruppe og øvrige beboeraktiviteter  
Der fremlægges på et senere møde et udkast til hvordan, der kunne laves klarer regler for hvor-

dan midlerne tildeles.  
 

8. Post 

Mail fra Tove Meyling ang. konto 119. Mailen tages til efterretning og det vil i videst muligt omfang 
forsøgt indarbejdet i næste års budget.  
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Affaldsforslag Marts 2014 fra Lena Kujahn. Taget til efterretning. 
Miljøgruppens kontaktpersoner fra Lena Kujahn. Taget til efterretning. 
Forespørgsel vedr. konto 114.162. Vedlagt posteringsoversigt som bilag. Michael undersøger om-
kostningen ang. varme og kolde drikke.  
VS: Ansøgning om mobile bump på Svanens Kvarter og Ørnens Kvarter. Taget til efterretning. 
Mail fra Tove Meyling ang. Rensning af huse. Taget til efterretning. Kommer med i langtidsplanen og 
driften kommer med et udspil.  
VS: godkendelse af sikringsrum til cykelværksted. Spørgsmål er taget til efterretning. 
Referat fra skurgruppen fra Tove Meyling. Taget til efterretning. 
Flytteliste for genhusningsboliger fra Jørn Hegnsborg. Spørgsmål er taget til efterretning. 
Mail vedr. indbrud i Svanens Kvt. lørdag den 29. marts 2014 kl. 20:45 fra Flemming Larsen. Be-
mærkningerne er taget til efterretning, men afdelingsbestyrelsen træffer ikke beslutningen. Det er 
miljøgruppen. Evt. kan der stilles forslag på beboermødet. 
Opsamlingsgruppen 130314 fra Lena Kujahn. Taget til efterretning. 
 

9. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Struktur for tildeling af midler til grupper og foreninger. Punktet skal diskuteres på mødet i maj.  
Skiltning og hastighedsbegrænsning. Punktet skal diskuteres på mødet i juni.  

Langtidsplaner med ønsker til renoveringen på de kommende.  
Budget til konto 118 og 119 på afdelingsmøde i april.  

Opfølgning på næste møde: 

 Diæter ved kursus. 

 Orientering om vedtagelse på tidligere beboermøder i relation til maling af facader herunder 

også de præcise regler i forhold til vedligeholdes af det udvendige på husene. 
 Status fra Jørn/Michael på brug af kælder i beboerhuset.  

 

10. Eventuelt 
Det udvidede regnskab skal ligge på ejendomskontoret, så det er tilgængeligt for beboerne.  


