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Afdelingsbestyrelsesmøde 23. april 2014, kl. 19:00 
 
Referat  
 
Deltagere  

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tonny Bodal 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 
Der tilføjes et punkt efter nr. 5.  

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 31. marts 2014 

Godkendt  
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde 12. maj 2014 

Dirigent: Flemming  
Referent: Louise 

Kage: Tommys kone Birgit 
 

4. Opfølgning  

A. Diæter ved kursus. 
VAs vedtægter giver rimelig vige rammer for muligheden for diæter.  

I forbindelse med kurser gives 100 kr. pr. døgn i diæter. Det dækker fx drikkevarer om aftenen. 
Det konteres på kursuskontoen.  

 
B. 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. 

I referatet for beboermødet 21/9 2010 står det klart, at forslaget om, at man ikke må male eter-
nitpladerne står stadig ved magt. Forsaget om at give lov til at male blev således ikke vedtaget. 

 
Michael fortæller, at der er relativt gode erfaringer med at bruge osmose vand(almindelig rent 

vand) til at vaske husene rene. Der kræver et anlæg, der skal bruges koster 35.000 kr. Det bør 

gøres af driften. Der vil ca. kunne vaskes 2-4 huse om dagen. I langtidsplanerne for driften kun-
ne det gøres sammen med al udvendig træværk males. Det vil ca. skulle gøres hvert 5-7 år. 

 
Det besluttes, at anlægget indkøbes inden for 2014 budgettet og prøves af på 10-15 huse i løbet 

af i år. I den forbindelse undersøges det om beboerne selv kan låne anlægget til at vaske eter-

nitpladerne ned. 
 

C. Status fra Jørn/Michael på brug af kælder i beboerhuset.  
Der mangler svar fra beboerhusgruppen på spørgsmål stillet af Albertslund kommune. Maja ryk-

ker beboerhusgruppen for svar.  
 

5. Økonomi og drift 

A. Langtidsplaner med ønsker til den kommende renovering. 
Langtidsplanerne skal opkvalificeres i samarbejde med de andre afdelinger(VA 4Nord og AB Syd) 

samt driften i BO-VEST. Det betyder, at det bliver bedre mulighed for at give et bud på hvor 
mange penge afdelingen skal råde over fx i forbindelse med renoveringen. Derudover begynder 

driften også at sætte udgifterne for vedligeholdelse af de nye huse ind i langtidsplanerne, fx ved-

ligehold af nyt ventilationsanlæg.  
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Der er et lån fra tag og facadesagen, der udløber i 2017. Det er ydelse på 2,4 mio. om året. Det 

kan være Landsbyggefonden allerede har disponeret over pengene i byggesagen.   
Michael har bedt BO-VEST om at få klarlagt dette, så det kan indgå i overvejelserne om den for-

stående renovering.  

Udkastet til langtidsplanerne præsenteres ved mødet d. 3. juni. 2014.  
 

B. Budget for konto 118 og 119.  
Et udkast udleves på mødet. Budgetplanen er dog ikke frigivet endnu. Det er oplæg til debat.  

 
Beboerhusgruppen inviteres til det næste møde i afdelingsbestyrelsen. Formålet er, at finde på 

en mere optimal struktur for udbetaling fra konto 119.  

 
C. Driften til og fra 

Fra: Driften har været med Legepladsudvalget ude og se hvad de gerne vil have lavet. Driften er 
ved at indhente priser på de forskellige ting. 

Michael har lavet et oplæg til moloksystem i 4 Række, som kan overføres til 4 Syd. Der er en for-

ventes besparelse på 20 % i driftsomkostninger. Det koster ca. 1,7 mio. at anlægge. Besparelser 
betaler afdrag på lånet indtil lånet er afviklet. Molokerne er handicap- og ældrevenlige.  

Driftens lærling deltager på det næste møde. 
Til: Bilag fra Jørn er taget til efterretning. Det er præcis de informationer, som afdelingsbestyrel-

sen har brug for.  

 Vibeke spørger til tomme huse. Michael svarer, at huse godt kan stå ledig i flere måne-

der. Det er byggesagen, der betaler husleje i den ”tomme” periode.  
 Hvem betaler medarbejdertimer i forbindelse med genhusning? Det dækkes ikke af byg-

gesagen, men af afdelingen.  

 Hvordan er ”renoveringen” af genhusningsboliger? Den er mindre end ved rigtige flytte-

boliger. Vi forsøger at holde udgiften nede, men der skal være rent og pænt. Det er byg-
gesagen, der betaler for denne renovering.  

 Har der været en vedligeholdelse rytme i forhold til carporte? Ja, men vedligeholdelsen 

har uregelmæssig. Det skal ind i en bedre rytme for maling.  
 Michael indkalder til møde i bolignetgruppen.  

 

6. Møde om Helhedsplan/renovering  

Særlige boligtyper – skal grundplan ændres i nogle af husene? 
Der er debat om hvorvidt det er ønskeværdigt at lave mindre enheder til fx ældreboliger eller ung-

domsboliger. Det kunne være ved partarre boligerne. Kælderen her er boligegnet og kunne derved 
udnyttes bedre. Fx til supplementsboliger. Vibeke og Maja beskriver mulighederne yderligere inden 

mødet d. 29. april. Oplægget sendes til Flemming forud for mødet. 

 
Vejarealer herunder hastighedsdæmpende foranstaltninger.  
Flemming skriver et oplæg med udgangspunkt i de ideer, der er i afdelingsbestyrelsen til ændring af 
vejarealer omkring 4 Syd.  

 
På mødet om helhedsplanen sørger Vibeke for mad og kaffe.  

 

7. Afdelingsbestyrelsen i Betonhjertet 
Flemming skriver et indlæg til deadline d. 25. april.  

 
8. Post 

Ny betontype. Tommy Larsen. Taget til efterretning. 
Oplysning – alternative parkeringsmuligheder. Tove Mayling. Taget til efterretning. 
Forslag til ændring af stisystem i 4 Syd. Tommy Larsen. Taget til efterretning. 
Referat af møde i opsamlingsgruppen. Lena Kujahn. Taget til efterretning. 
Referat fra lysgruppen. Tommy Larsen. Taget til efterretning. 
Referat fra beboerhusudvalget. Tove Mayling(meyling@4syd.dk). Taget til efterretning. De inviteres 
til næste bestyrelsesmøde. Vibeke inviterer. Jørgen Hansen(jorgen-hansen@4syd.dk)  
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Basishuset. Lena Kujahn. Taget til efterretning. 
Bilag fra Jørn Hegnsborg. Taget til efterretning.  
Invitation til samarbejde. Mailen overdrages til Michael, der er tovholder. 

 

9. Dagsordenspunkter til kommende møder 
Langtidsplanerne samt afvikling af lån fra tag og facadesagen – juni   

Konto 119 – beboerhuset inviteres 
 

10. Eventuelt 
 

 


