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Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde 22. september 2014, kl. 19:00 
 
Deltagere  

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Anita Wittusen (afbud, ferie), Maja Reutzer, Tonny Bodal og Flemming V. 

Wallin 
  Suppleanter: Tommy Larsen, Dorthe Larsen 

  Driften: Michael Willumsen, Jørn Hegnsborg (afbud)  
  Yderligere: Lenette Nielsen (BO-VEST) 

 
  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Lenette Nielsen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelser: Under Punkt 7 Post: Skrivelse fra beboer vedr. Genbrugsgruppen og Punkt 10 Eventuelt. 
  

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 25. august 2014 

Ingen indsigelser, referatet er godkendt. 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde d. 6. oktober 2014.  
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Lenette Nielsen 
Kage: Vibeke Hansen 

 

4. Økonomi og drift 
A. Driften - til og fra 

FRA DRIFTEN: 
Michael Willumsen orienterer vedr. ukrudtsbekæmpelse: 

- Sprøjtekursus påkrævet for 2-3 mænd med nuværende ukrudtsbekæmpelse: 14 dage første år + 1-

dags opfølgningskursus hvert år. 
- Alternativ ukrudtsbekæmpelse (varmt vand) kræver ikke dette sprøjtekursus (baseret på forskning 

fra DTU). 
o Driften har haft alternativet på prøve (varmt vand). 2 typer: stor (2.000.000,- kr.) og lille 

(250.000,- kr.). Driften foreslår at VA 4 Række og VA 4 Syd køber den lille i fællesskab i år 

på konto 116, nuværende budget. 
o Fordele: Minimum energiforbrug, dobbelt så effektivt som andre svidningsmidler (gas, 

damp), 100% miljørigtigt  givet udgifter til ukrudtsmiddel og løn til to medarb. til 14-

dages kursus, spares mellem 30.000 og 80.000 kr. årligt. Tilbagebetaling: 3 år. 
Hovedpunkter fra debatten: 

- Årsudgift: omkring 5000 kr. 
- Sikkerhed: Simpel oplæring fra driften 

- Al anden ukrudtsbekæmpelse vil udgå – dette forslag er et alternativ. 

- Transport af varmt vand: smal trailer, der kan bruges i stisystemerne til at transportere vandtank + 
oliefyr + pumper  

- Udgifter deles mellem VA 4 Række og VA 4 Syd (vedligehold deles, skader betales af ansvarlig afde-
ling) 

- Forventet levetid 8-10 år 

- Dette kan bruges i stort set al slags vejr – modsat nuværende hvor det ikke kan bruges i fx blæse-
vejr. Stor fordel, da ukrudtet nu når at blive for højt. Driften kan med dette komme før i gang. 

 
Bestyrelsen er positiv omkring forslaget og opfordrer Michael Willumsen til at arbejde videre med ideen. 
Delingsdokument skal udfærdiges, der forklarer ansvarsfordeling mellem de to afdelinger. Efter Michael 
Willumsen har haft forslaget med i 4 Række, vender han tilbage.  

  
TIL DRIFTEN 
Borde og stole – er de hentet fra prøvehusene? 

- Michael Willumsen følger op. 
Angående afvaskning af huse – omvendt osmose  

- Michael Willumsen orienterer:  
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o Der er lavet nogle prøver, enkelte huse er afrenset. Positivt: 90% af begroning er fjernet. 
Lever op til forventningerne.  

o Hvornår påbegyndes dette? Indenfor 14 dage.  
o Adresser: Ud mod Vridsløsevej i Ravnen.  

 

Angående internet: manglende adgang 
- Michael Willumsen orienterer: én tilbagemelding – hvis ikke beboerne melder driftsproblemer til 

ejendomskontoret, kan de ikke gøre noget.  
- Dansk Kabel-TV er blevet bedt om at teste anlægget. 

 

Angående genbrugspladsen: Hvad er de frivilliges job og hvad er de ansattes job? 
- Driften skal generelt holde pladsen ukrudtsfri. Derudover skal driften servicere de mennesker, der 

kommer forbi i åbningstiden. 
 

Angående sti-belysning, som muligvis skal overgå fra kommunen til VA 4 Syd 

- Michael Willumsen skal til møde med kommunen angående dette. Kun elektrikeren (Espersen & Søn) 
ved hvis lamper, der er hvis – kommunen vil gerne sælge lamperne, men afdelingen er ikke umid-

delbart interesseret i at købe dem. Bestyrelsen vil blive involveret i alle beslutninger angående dette. 
Michael Willumsen vender tilbage efter mødet. 

 
5. Beboermøde  

A. Evaluering af beboermøde  

- Positivt fremmøde  
- Stor utilfredshed med det udsendte materiale: ikke opdateret dagsorden, indkomne forslag håndte-

ret dårligt, forside på budgettet mangler dato. Dette er taget til efterretning. 
- Forslag om at afdelingsbestyrelsen ikke tager stilling til indkomne forslag – alt skal ud til beboerne. 

Afdelingsbestyrelsen skal kun undersøge økonomisk konsekvens af forslag. 

- Afdelingsbestyrelsen skal præcisere hvordan materialet skal se ud, forretningsorden (procedure for 
forslag), forventninger og krav til udvalg og grupper. Forslag om at der udfærdiges en vejledning af 

afdelingsbestyrelsen.  
 

B. Budget 2015 – endelig version 
Michael Willumsen udleverede både det beboervenlige og det store budget 

- Beslutninger med budgetkonsekvens fra beboermødet er indsat  

- Væsentlige ændringer 
o Indtægtsføring af akkumuleret overskud er hævet fra 91,000 til 248,000 kr. 

o Stigning for institutionen er sat ind 
o Huslejestigning indføres allerede i 2014 (det bemærkes at afdelingsbestyrelsen skulle have 

været bedre involveret i dette): 3,19 % 

 
C. Antennebudget – spørgsmål fra beboer 

Michael Willumsen orienterer 
- Manglende budget – Økonomiafdelingen har forklaret, at dette blot skal meddeles beboerne, men 

det skal ikke besluttes.  
- Flemming V. Wallin følger op på dette i VA bestyrelsesmøde. 

- Væsentligste ændring bliver varslet på mandag: 

o 10 kr. billigere end sidste år 
 

D. Vejbump/chikaner 
- På Beboermødet besluttedes det, at der ikke skal laves vejbump. Det foreslås at der skrives i Beton-

hjertet at initiativet nu ligger hos de berørte beboere, hvis de har et ønske om vejbump. Afdelings-

bestyrelsen må respektere beboermødets beslutning. 
  

E. Indkøb af iPads – valg af ansvarlig 
- Det nævnes i debatten at det kan være mere økonomisk at købe en anden slags tablet end iPads 

(uden BO-VEST støtte). 

- Temamøde (uden repræsentanter fra drift og administration):  
o Hvad kan vi bruge iPads til? 

o Renovering 
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o Den 27. oktober afholdes temamøde – uden Michael Willumsen (Ejendomskonto-
ret) og Lenette Nielsen (BO-VEST) 

 Mulighed for at diskutere og finde ud af hvad iPads skal bruges til, ikke nødvendig-
vis for at tage beslutning 

 

6. Opfølgning 
A. Møde om IT/TV – Status 

- Michael Willumsen orienterer:  
o Møde med Dansk Kabel-TV angående oplevede problemer 

o Problemer skyldes muligvis for lange kabeltræk – Dansk Kabel-TV anbefaler at anlægget 

gennemgås for fejl. Et serviceeftersyn vil give anbefalinger, således at Ejendomskontoret 
kan udbedre problemet.  

o Ejendomskontoret har brug for at de beboere, der har problemer, melder dem ind til dem, 
så de kan verificere at det er for lange kabeltræk, der er problemet. 

o Dansk Kabel-TV går snart i gang med serviceeftersyn.  

- Bolignet A/S har budt ind med internettilbud: Flemming V. Wallin vil sende tilbudsmail rundt. Michael 
Willumsen har også modtaget mailen, og har afholdt et møde med udbyderen.  

o Orientering: Kundegrundlag 5,000. Bolignet A/S er sendt videre til formanden for Antenne-
foreningen Brøndby ved BO-VEST. Michael Willumsen mener at det må være Antennefor-

eningen Brøndby der skal skifte leverandør, ikke de individuelle afdelinger.  
o Bestyrelsen ønsker at høre eget IT og TV udvalg.  

 

7. Post 
02-09-2014: Forslag til beboermødet om rensning af huse. Kim Larsen 

- Forslaget er kommet for sent, processen påbegyndt. Kim Larsen er orienteret af Flemming V. Wallin. 
 

02-09-2014: Brogaardsplads. Lena Kujahn.  

- Orientering, taget til efterretning 
 

01-09-2014: Budget 2015/ejendomsskatter. Tove Meyling  
- Flemming V. Wallin har haft en dialog med Tove Meyling. Mailkorrespondance fremsendes til besty-

relsen. Flemming V. Wallin følger op med Tove Meyling. 
 

Skrivelse fra beboer vedr. Genbrugsgruppen (også sendt til Betonhjertet)   

- (Maja Reutzer var inhabil i denne beslutning, da hun sidder i Styregruppen) 
- Sagen: En beboer er blevet ekskluderet fra Genbrugsgruppen af Styregruppen. Genbrugsgruppen 

har ikke været orienteret om dette.  
- Styregruppen har kun kompetence i forhold til kommunikation med Ejendomskontoret og budget jf. 

Kommissoriet, der er godkendt på beboermøde. 

- Det nævntes, at sagen burde være ordnet internt i gruppen, før den blev bragt videre til driften og 
afdelingsbestyrelsen. 

- Michael Willumsen indkalder hele Genbrugsgruppen til et stormøde og drøfter problemet baseret på 
det kommissorium, der ligger til grund for Styregruppen. 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Flemming V. Wallin vil samle op. 

 
9. Tekst til beboerblad/hjemmeside 

Maja Reutzer ansvarlig ang. vejbump  
 

10. Eventuelt  

Forslag om bilvask ved Genbrugspladsen 
- Miljøgruppen opfordredes til at genoverveje muligheden for at bruge olieudskilningsanlægget på 

genbrugspladsen. 
 

Angående Bakkehuset 

- Kommunen har valgt at ignorere afdelingens ide og truffet beslutning i anden retning. 
 

Angående kanalprojekt 
- Afdelingsbestyrelsen opfordrede Michael Willumsen til at deltage. 


