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Afdelingsbestyrelsesmøde 4. august 2014, kl. 19:00 
 
Referat 
 
Deltagere  

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Anita Wittusen 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 
Dagsorden er godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 26. juni 2014 
Referat er godkendt. 

 
3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde d. 25. august 2014.  

Dirigent og kage: Vibeke 
Referent: Louise  

 

4. Økonomi og drift 
A. Budget - Konto 118 og 119 i detaljer. 

Forslaget giver i udgangspunktet en huslejestigning på 4,22 % 
Det skyldes fx ejendomsdomsskat, der giver 1 % stigning. Det er i det hele taget beløb, der er 

vanskelige at ændre ved (som renovation og el).  

Michael tilretter efter drøftelsen med afdelingsbestyrelsen og sender et nyt udkast ud i tirs-
dag/onsdag. Målet er at nå ned under 4%.  

 
B. Driften - til og fra 

Fra: ABC spørger om de kan anvende beboerhuset gratis. Det er beboerhusgruppen, der skal ta-
ge stilling til forespørgslen.  

Der er blevet spurgt til hvad der evt. kunne spares ved at outsource nogle af ejendomskontorets 

opgaver. Fx græsslåning koster ca. det dobbelte af hvad det vurderes til at koste nu. Michael føl-
ger op fx med erfaringerne fra Hyldespjældet.  

Kenny er stoppet og Pia er kommet tilbage og ejendomskontoret er derfor tilbage til gl. beman-
ding. 

 

Til: Hvem fejer og holder pænt uden for beboerhuset? Driften tager til efterretning at det skal gø-
res bedre.  

 
C. Redegørelse med udgangspunkt i hjemfaldsværdi og ejendomsværdi. 

Aftalt på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 - Er der kommet svar fra BO-VEST?  

Der er ikke kommet svar.  
D. Bemanding i driften 

Den har været debatteret under budget. 
 

E. Styringsdialog - Materiale sendt pr. mail den 7. juli 2014 
Der er ingen kommentar til styringsdialogskemaet. Louise giver besked til BO-VEST om at ske-

maet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.  

  
F. Opfølgning på henvendelse fra en beboer til bestyrelsen er der en restance mellem VA og 4 Syd 

på 500.000 kr. Driften undersøger dette forhold - Er der komme svar fra BO-VEST? 
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Der er ikke kommet svar.  

 
5. Opfølgning 

A. Møde om IT/TV – Status 

Michael orienterer om det sidste møde i gruppen. Det blev besluttet, at der skal laves en under-
søgelse af anlægget i 4Syd.  

 
B. Hastighedsnedsættende foranstaltninger og fartbegrænsning - status 

Gruppen præsenterer et udkast til forslag til beboermødet. – rykkes til næste møde.  
 

C. Penge fra vaskemaskine - Svar modtager fra Jørn pr. mail 27. juli 2014.  

Det er taget til efterretning.  
 

D. Klub Svanen 
Der stilles spørgsmålstegn ved de støjgener, der er ved boldbanen samt at der ikke er net over 

banen. Driften undersøger hvad der kan lade sig gøre og tager sig en snak med ledelsen af klub-

ben. 
Der bliver ikke lukket af til boldbanen, da alle kan bruge banen.  

 
E. Ipad til afdelingsbestyrelsen 

Det undersøges hvilke forskellige muligheder, der er for maskiner og for abonnement fx hvor 

meget data, der skal være med. Michael sætter et rammebeløb af i budgettet på 35.000 kr. i 
2015. 

 
F. Planlægning af fællesmøde for gruppe og udvalg.  

Miljøgruppen gives mulighed for at facilitere et fælles møde for gruppe og udvalg med en rele-
vant dagsorden. Da afdelingsbestyrelsen har mange møder vil der blive sat pris på, at miljøgrup-

pen tager dette initiativ.  

 
6. Budgetbeboermøde den 8. september 2014  

A. Praktik 
Mad inden mødet: Smørrebrød 

Dirigent: Flemming spørger Vinie Hansen  

Indkøb til mødet: Vibeke 
Referent: Louise  

Driften står for borde, stemmeseddel og adgang. 
Driften fremlægger budget.  

Spisning kl. 17.30 for afdelingsbestyrelsen.  
 

B. Dagsorden  

Første dagsorden er kommet ud. Mellem d. 25. og d. 1. skal den endelig dagsorden sendes ud. 
Driften samler materiale elektronisk forud for mødet d. 25. august. 

Indkomne forslag: Hvis forslag har en økonomisk konsekvens skal det beskrives forud og på be-
boermødet.  

 

7. VA konference den 20. september 2014 
Vibeke, Maya, Tommy og Dorthe deltager. Louise tilmelder alle pr. mail. 

 
8. Post 

28. juli 2014 - Energimærkning af 4 Syd - Flemming V. Wallin. Taget til efterretning. 

10. juli 2014 - Budget 2015, 1. udkast - Lars Skovenboe. Taget til efterretning.  
8. juli 2014 - Driftsaftale mv. - Jørn Hegnsborg. Taget til efterretning.  

7. juli 2014 - Kommentering af notat om supplerende arbejder mv. - Tonny Bodal. Taget til efterret-
ning.  

7. juli 2014 - Vejbump mv. orientering fra Albertslund Kommune - Jørn Hegnsborg. Taget til efter-
retning. BO-VEST skal med ind over beslutningen.  
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7. juli 2014 - Status fra ABC - Flemming V. Wallin. Taget til efterretning.  

 
9. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Hastighedsnedsættende  

Punkter på beboermødet herunder budget.  
Anita præsenterer prisoverslag ipads.  

 
10. Tekst til beboerblad/hjemmeside 

-  
 

11. Eventuelt 

Mail fra Tommy d. 30 er blevet drøftet i afdelingsbestyrelsen. Afdelingens medlemmer af følgegrup-
pen for renovering bør holde et møde, hvor en strategi for det kommende arbejde med renoverin-

gen debatteres.  


