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Afdelingsbestyrelsesmøde 3. juni 2014, kl. 19:00 
 
Referat   
 
Deltagere  

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

  Driften: Michael Willumsen  

  Yderligere: Martin Kristiansen (BO-VEST) 
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Martin Kristiansen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 12. maj 2014 

Referatet blev godkendt. 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Kage: Maja Reutzer 

 
4. Opfølgning  

A. Brug af kælder i beboerhuset 

Driften fortalte, at man fortsat afventer kommunens svar. 
  

B. Møde om IT/TV 
Indkaldelse er udsendt. 

 
C. Hastighedsnedsættende foranstaltninger og fartbegrænsning 

Status på notat fra Maya, Anita og Tonny. 

Der følges op på dette punkt. PUNKTET KOPIERES OP UNDER PUNKT 4 
 

5. Økonomi og drift 
A. Budgetopfølgning 

Budgetkontrol er klar til næste møde. Bestyrelsen valgte at afvente denne budgetkontrol for da 

at gennemgå denne grundigt.  
Bestyrelsen spurgte til en opgørelse på produktionstal for solcellerne. Driften undersøger nær-

mere. 
Der var enkelte rettelser til årstal i det omdelte materiale.  

 

B. Driften, til og fra 
Til: I Svanens Kvarter har der gennem nogen tid stået en trailer, blandt op ad træer. Den skal 

stå på en parkeringsplads. Driften undersøger nærmere.  
Bestyrelsen spurgte, om ejendomsskatterne i VA 4 Syd er for høje. Bestyrelsen ønskede derfor 

en undersøgelse af, om afdelingen betaler den rette ejendomsskat. Driften sørger for en redegø-
relse med udgangspunkt i hjemfaldsværdi og ejendomsværdi.  

Ifølge en henvendelse fra en beboer til bestyrelsen er der en restance mellem VA og 4 Syd på 

500.000 kr. Driften undersøger dette forhold.  
Bestyrelsen spurgte til status på ’omvendt osmose-anlæg’. Ifølge driften er det sat i gang. Der 

laves et rengøringsforsøg i Ravnens Kvarter. 
Der har været graffitihærværk i afdelingen. Bestyrelsen ønsker, at dette politianmeldes og ren-

gøring iværksættes. Driften har iværksat rengøring og maling af hoveddøre. Sagen er politian-

meldt per 3. juni 2014. Driften arbejder videre med at udbedre skader.  
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Fra: Pia, ejendomsfunktionær, har brækket foden. Kenny er ansat i tre måneder. Driften arbej-

der for tiden på budget 2015. Der er afviklet noget ferie på ejendomskontoret. Byggesagen ta-
ger mere og mere fokus.  

 

 
Boldbanen ved Klub Svanen 
Der er et ønske blandt nogle beboere om et hegn rundt om boldbanen. Bestyrelsen ønskede dog at priori-
tere at der graves et hul i volden ved boldbanen, så flere beboere kan få glæde af den.  

 
C. Langtidsplanerne samt afvikling af lån fra tag- og facadesagen 

Ifølge driften har LBF meddelt at pengene ikke kan bruges til en privat sag. Mht. langtidsplaner, 
så arbejdes der på tværs af afdelinger med at kvalificere langtidsplaner, så der videndeles. Drif-

ten gennemgik det omdelte materiale (langtidsplanerne). Materialet er løbende genstand for re-

vurdering, hvorfor bestyrelsen også holdes orienteret om status på langtidsplanerne. Bestyrelsen 
tog materialet til efterretning.  

Driften orienterede om konto 114 og 162, der undersøges nærmere.  
 

D. Datoer for kommende bestyrelsesmøder 

Flemming omdelte en oversigt over mødedatoer for efteråret 2014. Flemming må muligvis mel-
de forfald på mødet i august. Anita kan ikke deltage i møder i september. Bestyrelsen og driften 

tog mødeoversigten til efterretning. 
 

6. Beboermøde d. 10. juni 

A. Praktik 
Beboermødet afholdes på Kongsholm Gymnasium (tidligere Sydskolen). Driften tager sig af 

praktiske forhold på aftenen ifm. mødets afvikling og sørger for øl, vand og kaffe. Vinie Hansen 
(formand, VA) fungerer som dirigent. Forventet fremmøde ca. 150 personer.  

 
B. Referent  

BO-VEST sørger for at stille med en referent. 

 
C. Afstemninger og indhold 

Intet at bemærke. 
 

7. Post 

31/05 Aktivitetsmøde ang. aktiviteter i Beboerhuset 2014 og 2015. Jørgen Hansen 
Rettelser til bevillingssedlen. Taget til efterretning. 

  
29/05 Regnskab. Tove Meyling 

Taget til efterretning. 
 

29/05 Rensning af huse. Tove Meyling 

Taget til efterretning. 
 

28/05 Referat fra møde 27. maj. Tove Meyling 
Taget til efterretning.  

 

27/05 Bakkehuset. Jørgen Hansen  
Sagen er omtalt i Albertslund Posten per 3. juni 2014. Forpagteren er opsagt. Muligheden for at fæl-

lesskab mellem flere boligafdelinger, der kunne drive Bakkehuset, blev vendt. Det blev besluttet at 
henvende sig til beboere for at finde ud af, om de vil stå for at iværksætte et eventuelt projekt i 

Bakkehuset. Tommy Larsen tager initiativet på vegne af bestyrelsen. Taget til efterretning.  

 
23/05 Regnvandsfaskine. Diverse 

En beboer har henvendt sig vedrørende muligheden for faskiner. Flemming har undersøgt økonomi-
en i regnvandsfaskiner i afdelingen. Driften mener ikke, at jorden kan opsuge vandet, da den er for 
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lerholdig. Taget til efterretning.  

 
20/05 Intelligente fartbump. Tommy Larsen  

18/05 Intelligente fartbump. Tommy Larsen 

Overdrages til arbejdsgruppen. Taget til efterretning.  
  

12/05 VS: KURSUSTILBUD FRA BO-VEST. Flemming Wallin 
Der var en debat om, hvorvidt bestyrelsen skulle bruge iPads/tablets. Taget til efterretning.  

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

- Skyldig omkostning fra VA; Driften undersøger, hvorvidt 4 Syd har et tilgodehavende på 500.000 

kr. hos VA.  
- Bakkehuset; Bestyrelsen ved Tommy Larsen fortsætter arbejdet med at undersøge muligheden for 

at genskabe Bakkehuset.  
 

9. Tekst til beboerblad/hjemmeside 

Beboermødet 10. juni danner grundlag for tekst til afdelingens beboerblad og hjemmeside.  
 

10. Eventuelt 
Flere medlemmer af bestyrelsen ønskede at deltage i VA’s endags-konference 20/9.  

Næste bestyrelsesmøde flyttes til 26. juni 2014 kl. 19:00.  

Flemming orienterede bestyrelsen om, at Antenneforeningen Brøndby afholder repræsentantskabs-
møde den 24. juni kl. 17:30.  

  
 

 
 

 

 
 

 
 


