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Afdelingsbestyrelsesmøde 12. maj 2014, kl. 19:00 
 
Referat  
 
Deltagere  

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

  Driften: Michael Willumsen  

  Yderligere: Louise Hansen (BO-VEST) 
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Louise Hansen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 23. april 2014 

Referat godkendt med at par mindre ændringer. Se vedhæftede.  
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde 3. juni 2014 

Dirigent: Flemming  
Referent: Louise  

 
Den 3. juni er der også åbent hus i prøvehusene. Vibeke kommer derfor ikke til afdelingsbestyrel-

sesmøde.  

 
4. Konto 119 – beboeraktiviteter 

Jørgen fra beboerhusgruppen deltager i dette punkt.  
Flemming fremlægger problemstillingen omkring beboeraktiviteter. Der har indtil videre været lidt 

uklarhed over hvordan midler tildeles. 
  

- Det er nu muligt helt at ændre hvordan midler tildeles eller tilpasse den måde midlerne 

tildeles gennem beboerhusgruppen.  
- Der er et ønske om at gøre det mere gennemsigtigt for beboerne hvad der bruges pen-

ge på.  
- Der bør være plads til at der kan opstå spontane ideer. Dog er der også grupper, der 

har brug for afklaring på økonomien for et helt år frem.  

- På budgetbeboermødet har alle reelt muligt for at fremsætte et forslag og få godkendt 
et budget. Pengene er dog tidligere flyttet til beboerhusgruppen for at sikre, at afdelin-

gen får brugt penge inden årets udgang. 
 

Beboerhusgruppen indkalder alle aktive grupper i løbet af juni til et planlægningsmøde forud for 

budgetbeboermødet. Her ligger man en fælles aktivitetsplan og et udkast til en budgetramme for 
beboerhusets midler for 2015. På den måde er beløbene ikke fastlåst til de enkelte grupper. Ikke 

anvendte midler falder tilbage til beboerhusgruppen.  
Det skal på regnskabsmødet fremlægges hvor meget de enkelte grupper har modtaget.  

Alle grupper og udvalg skal vælge en person, der kan få udbetalt penge og som ansvarlig for aktivi-
teten. Denne person skal underskrive en standardbevilling, hvis andre end den ansvarlige skal have 

udbetalinger. Kasseren udarbejder denne standardbevilling.  

 
5. Opfølgning  

A. Status fra Jørn/Michael på brug af kælder i beboerhuset. Er der kommet svar fra beboerhus-
gruppen?  

Svarene omkring brugen af rummet er sendt videre til kommunen. Vi afventer derfor nu kommu-
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nen.  

 
B. Forespørgsel vedr. konto 114.162. Vedlagt posteringsoversigt som bilag. Michael undersøger 

omkostningen ang. varme og kolde drikke.  

Michael udleverer et finanskontokort oversigt med alle beløbene. Det er hovedsageligt varme 
drikke, vand, fortæring i forbindelse med personalemøder og gaver. Michael tager det videre til 

ledelsen i BO-VEST, så der er klare aftaler.  
 

6. Økonomi og drift 
A. Budgetopfølgning 

Afdelingsbestyrelsen har ikke modtaget det endnu. Michael gør opmærksom på at det er et øje-

bliksbillede. Det aftales, at der en gang om måneden sendes budgetopfølgningen til Flemming 
elektronisk. Der ligges endvidere et par eksempler i Flemmings dueslag.  

 
B. Driften til og fra 

Til: Tommy spørger til om det kan blive præciseret hvor mange midler, der anvendes til vedlige-

hold i 4 syd. Michael forklarer, at i forbindelse med budgetmødet fremlægges langtidsplaner, 
hvor man kan se hvor mange midler, der anvendes til de forskellige ting. Der arbejdes på at for-

bedre denne, så det bliver mere klart over hvad de forskellige elementer dækker over i konto 
116(planlagt drift og vedligehold).  

 

I forhold til medarbejdertimer har 4 Syd registeret i 2 år hvordan personalet bruger sin tid. Mi-
chael arrangerer et møde om personale med Flemming - og herefter hele afdelingsbestyrelsen.  

Michael indkalder også til at møde om it og TV.  
 

Der har været en beboer ang. maling. Spørgsmålet går på hvornår man kan få maling. En bebo-
er skulle have fået af vide at man ikke kunne få maling d. 1. maj.  Michael svarer, at det måske 

er forbi at der ikke var nogen til at udlevere rekvisition før d. 5. maj. Michael undersøger nær-

mere hvad der ligger bag.  
 

Anita spørger til udbuddet for legepladser. Michael rykker de sidste.  
 

En beboer har bedt om at få behandlet, hvorfor der er en dårlig attitude fra ejendomskontoret, 

senest d. 9/5 samt manglede tilbagemelding på løsning af opgaver. Michael tager beskeden vi-
dere til resten af ejendomskontoret.  

For fremtiden skal alle henvendelse fx om afhentning af affald rettes mod ejendomskontoret og 
ikke direkte til Michael.  

 
Der spørges til om en beboer kan smides ud, hvis boligen misligholdes. Michael svarer, at det er 

en svær sag, hvor man skal handle meget varsomt. Michael har spurgt til det i BO-VEST fx i for-

bindelse med de ny renoverede i rækkehusene. Der er brug for lidt klarere regler.  
 

om det er muligt, at der er nogle der kan tale med de her svage personer. Micheal svarer, at af-
delingen har lukket det boligsociale arbejde i afdelingen og der er derfor ikke meget man kan 

gøre – andet end at rette henvendelse til kommunen.  

 
Michael skal komme en tilbagemelding til boliggruppen om hvorvidt afdelingsbestyrelsen går ind 

for, at der i budgettet indarbejdes en stigning i erhvervslejemålet i afdelingen. Det nuværende 
er 77. 383 kr. om måneden.   

 Det er ikke det beløb, der er godkendt på beboermødet. Afdelingen er ikke blevet orien-

teret om denne ændring i indkomst - også selvom det er i den positive ændring.  

 Boliggruppen anbefaler, at huslejen stiger igen.  
 Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at de stiger med det samme som beboerne i 4 

Syd.  

 

Fra: Ikke noget fra driften.  



 
4 SYD 

 

 

3 
 

 

C. Fremtidens affaldsløsninger - invitation til workshop fra Albertslund Kommune.  
Det er samme dag som beboermødet. Maya og Anita deltager fra afdelingsbestyrelsen. De til-

melder sig selv. Muligvis deltager Lena også fra brugergruppen.  

 
D. Almene Boligdage 2014 

Maya, Vibeke og Tonny deltager på vegne af afdelingsbestyrelsen.  
 

E. Hastighedsnedsættende foranstaltninger og fartbegrænsning 
Skal besluttes på budgetbeboermøde. Baggrunden for forslaget er et beboerønske.  

Maya, Anita og Tonny laver et udkast til hvilke foranstaltninger, der kan igangsættes. Oplægget 

præsenteres sidst i juni.  
 

F. VA generalforsamling  
Tilmeldingsfristen i dag.  

Flemming orienterer om dagsorden for mødet.  

 
Tilbagekøbsrettigheder skal også behandles: Det areal som afdelingerne ligger på ligger på lejet 

grund. Tilbagekøbsrettighederne skal købes af kommunen for at Landsbyggefonden skal inve-
stere i renoveringen.  

 

G. Renovering  
Der er kommet et oplæg til beboermødet fra Thomas Grage. På følgegruppemøde skal der spør-

ges til hvad huslejestigningen er i nutidskroner.   
1142 kr. i 2010 penge bør dog fortsat være det der meldes ud.   

 
7. Grupper og udvalg 

Der er ikke noget til dette punkt.  

 
8. Post 

24/4 2014: Orientering om bolig til enlige. Tommy Larsen. Til efterretning.  
24/4 2014: Søndagsaffaldsindsamling. Lena Kujahn. Til efterretning. 

28/4 2014: Almene boligdage. Flemming Wallin. Til efterretning. 

1/5 2004: Måske penge til områdefornyelse. Tommy Larsen. Til efterretning. Det er kommunal be-
styrelsen der skal søge.  

2/5 2014: Skure og carporte, der forventes berørt under renoveringen. Thomas Grage. Til efterret-
ning. 

7/5 2014: VS: Invitation til workshop vedr. design af fremtidens affaldsløsninger. Flemming Wallin. 
Til efterretning.   

12/5 2014 SV: tilmelding til workshop vedr. fremtidens affaldsløsninger d.10.juni. Lena Kujahn. Mail 

fra miljøgruppen – samarbejde om et oplæg. Genbrug og drift. Anita og Maya deltager i mødet med 
kommunen. De tager fat i miljøgruppe og orienterer om at de gerne vil have input fra kommunen 

inden de går videre.  
12/5 2014 Lidt til mødet i aften. Lena Kujahn. Der er planer om det, men der er ikke fastlagt. Der er 

ikke tid til det lige nu.   

 
9. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Langtidsplaner 
Flemming laver udkast til møder for det kommende år.  

Beboermødet – praktik 

 
10. Eventuelt 

 
 


