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Afdelingsbestyrelsesmøde 17. november 2014, kl. 19:00 
 
Dagsorden   
 
Deltagere  

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

  Suppleanter: Dorthe Larsen og Tommy Larsen  

  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen og Lenette Nielsen  
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Lenette Nielsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelser: 

- Til driften: Svanens stikvej: vedligeholdelse  
- Til driften: 400.000 til lege- og aktivitetsplads – kan de flyttes til næste års budget? 

Dagsordenen blev godkendt med ovenstående tilføjelser 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 22. september 2014 

Der blev udtrykt et ønske om mere flydende tekst. 
Det blev udtrykt, at det er forvirrende at en sender dagsorden ud, en anden tager referatet og en tredje 

sender referatet ud til bestyrelsen. 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde 8. december 2014 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Lenette Nielsen 

 
4. Økonomi og drift 

A. Budgetopfølgning 
Budgetkontrollen blev udleveret til mødet. 

Michael gennemgik budgetkontrollen. 

- Det ser ud som forventet 
- Forventet overskud på 493.000 stammer primært fra en medarbejders løn. Der er ansat en ny fra 

1/1 2015. 
Budgetkontrollen blev taget til efterretning.  

 

B. Driften til og fra 
FRA:  

Ny mand (Martin Finderup) ansat fra 1/1 2015: Han bliver ny førstemand på ejendomskontoret. Det har 
tidligere været Finn, men han har for få dage, og han vil lære Martin op. Martin er hentet internt – har tidli-

gere været i Grønningen, Ishøj. Det har været diskuteret på Ejendomskontoret og han vil blive oplært af 

Finn. Denne medarbejder skal primært være i marken. 
Hovedpunkter fra diskussionen:   

- Afdelingen er for lille til at ansætte en ren gartner, men der er løbende kurser, der uddanner dem.  
- Prioriteter i forbindelse med denne ansættelse var at der skal være kontinuitet, således at Ejen-

domskontoret kan fortsætte med de samme mennesker. Det er taget til efterretning, at der er et 
ønske om mere fokus på gartnerarbejde 

- Fornuftigt at ældre medarbejdere oplærer yngre, men det blev også udtrykt at det er vigtigt ikke at 

have for mange ”generaler” 
o Det er god forberedelse til den forestående byggesag.  

 
 Status på alternativ ukrudtsbekæmpelse i samarbejde med VA 4 Række 

Det er bestilt. VA 4 Række er også med. Alt er på plads, men den er først bestilt til at ankomme til marts, 

når den skal bruges (forsikringsspørgsmål)  



 
4 SYD 

 

 

2 
 

- Forsikringsmæssigt hører den til i 4 Række, men det vil også fremgå af driftsaftalen, der fremsendes 

til afdelingsbestyrelsen 
 

 Borde og stole – er de hentet fra prøvehusene 

Ja 

 
 Status på afvaskning af huse – omvendt osmose 

5A og 5B er afvasket – positiv erfaring 

Det blev bemærket at der skulle være testet på 10-12 huse, hvorfor to huse er utilfredsstillende. Det er ta-
get til efterretning.  

 
Hvis beboerne selv udfører arbejde, som Ejendomskontoret ellers ville have udført, er de dækket af Ejen-

domskontorets arbejdsskadeforsikring. (Forsikringsselskabet er spurgt) 

 
Det blev diskuteret hvorvidt udstyret kun skal bruges af Ejendomskontoret eller om beboerne også må låne 

det: 
- Udvendig vedligeholdelse påhviler afdelingen. Det har tidligere været diskuteret at give en lille hus-

lejenedsættelse til de beboere, der selv magter denne – som udgangspunkt – driftsopgave.  

- Det blev bemærket at Ejendomskontoret må have førsteret til at anvende udstyret, men at beboer-
ne, der ønsker selv at løse opgaven, muligvis kan få mulighed for at bruge det i weekender.  

- Det blev yderligere bemærket at nogle beboere er afhængige af at driften udfører arbejdet. 
 

Senest foråret 2015 skal det afprøves hvorvidt beboerne selv kan udføre arbejdet. Det gøres i forbindelse 

med at driften afholder en demodag for afdelingsbestyrelsen næste gang, der afvaskes et hus. 
 

 Status på IT/TV – møder i gruppen samt Dansk Kabel TV’s undersøgelser 

Michael Willumsen vil indkalde IT-gruppen til et møde hvor de forholder sig til det indhentede tilbud – deref-
ter kommer en indstilling til bestyrelsen.  

 
 Driftens møde med genbrugsgruppen vedr. kompetencer og samarbejde 

Udestod.  

Det blev aftalt at afholde det ifb. et andet møde den 25. november kl 19. Michael indkalder genbrugsgrup-

pen. 
 

 Bilvask 

Michael orienterede. Driften var positiv omkring muligheden for bilvask på materialegården. Der skal etable-
res vand og strøm. Alle løsdele står folk selv for. Der skal kun være åbent for bilvask udenfor genbrugsplad-

sens og Ejendomskontorets åbningstid. Intet personale. Det blev foreslået at lave et klart minimumsregel-

sæt.  
-  Kommentarer fra debatten:  

o Forslag om indslag i Betonhjertet hvor der gøres opmærksom på, at der kun må vaskes bil 
på bilvaskepladsen på materialegården. Det kan også skrives ind i husordenen. 

 
Ejendomskontoret kommer med et oplæg, der indeholder at omkostninger er afholdt af brugerne. 

 

C. Driftsstatus for tredje kvartal samt info for fjerde kvartal 
Jørn har fremsendt status pr. mail. 

- Michael gennemgik status. 
- Vedr. eternitfacadeplader 

o Kommentar: Er det de samme plader som de bruger i AB? Tyndere, blanke? Det blev be-

mærket, at det bør tilstræbes at finde samme slags plader som de eksisterende, for at få et 
ens udtryk i afdelingen. Michael kommer med en tilbagemelding. 

 
Vedr. Svanens Stikvej: 

I dårlig stand. Tvist med kommunen (brev fra 1975: kommunen overtog drift med stikveje). Kommunen har 
betalt ny asfalt til stikveje andre steder, men nu mangler der afklaring. Det blev foreslået at køre en sag på 
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det med hjælp fra jurister. Kommunen har lavet lidt reparationer på Svanens Stikvej. Det skal afgøres om 

brevet er juridisk holdbart. 
 

Vedr. vedligehold af invalideparkering 

Beboeren betaler nu selv både etablering og vedligehold. Tvivl hvis den er etableret under gamle regler. 
Michael følger op. 

 
Vedr. 400.000 til lege- og aktivitetspladser 

Der blev spurgt om de kunne flyttes til næste budgetår: nej, men hvis de ikke bruges nu, vil de blive akku-
muleret i en fælles kasse. Derfra kan de igen flyttes på lege- og aktivitetspladser, men det skal godkendes 

på beboermøde. 

 
5. Opfølgning  

A. Lokalplan – møde med gruppe og udvalg den 24. november 2014 
Det blev besluttet at Flemming sender en indbydelse til alle interessenter (grupper, udvalg). Her skal der 

udbedes tilbagemelding ang. 1) deltagelse, 2) input til lokalplanen. Enighed om at dette var brugbar forbe-

redelse til mødet. 
Forplejning: Vibeke 

Bordopstilling, kaffe og the: Anita, Dorthe og Tommy  
 

B. Status – Følgegruppen vedr. renovering 

Vibeke orienterede 
Invitation til at se det sidste prøvehus d. 20 fra 16-17 – gælder følgegruppen, men det vil være hensigts-

mæssigt, at afdelingsbestyrelsen også deltager. 
 

Følgegruppemøde d 27/11. Der blev stillet forslag om at der indkaldes til formøde fra 17-18 for bestyrelsen 
og følgegruppen. Flemming indkalder til dette.  

 

C. Status – Fremtidens affaldsløsninger 
Status ukendt 

 
D. Status – Kanalen, projekt vedr. genopretning 

Status ukendt 

 
E. Punkter fra temamøde 

 Tablets/iPads 

Flemming er ved at undersøge Dropbox. 
 

 Arbejdsbeskrivelser – forventninger til kvalitet og opgaver 

Der foreligger en plejeplan og en bog. Der mangler kendskab til disse. Det skal undersøges hvad der findes, 
om det kan bruges og om der skal arbejdes videre med arbejdsbeskrivelser. 

 

 Husorden 

Der ligger en kladde på internettet. Flemming arbejder på at opdatere den i forhold til rettelser fra beboer-
mødet. Husordenen forventes at ligge klar i indeværende måned. 

 
 Status på diverse beboerhenvendelser 

Der var fulgt op på to mails. Den ene var afsluttet og den anden krævede yderligere dialog. 

 

6. Grupper og udvalg 
A. Afdelingsbestyrelsens arbejdsform 

Der var en debat. 
 

B. Julefrokost den 14. december 2014 
Det blev ændret til lørdag d. 13. december 2014 kl 17.30 

Der blev spurgt ind til økonomi 



 
4 SYD 

 

 

4 
 

Det blev præciseret hvem, der skal med 

Maja og Anita er ansvarlige for arrangementet 
 

C. En aften for afdelingsbestyrelsen 

Tages på næste møde 
 

D. Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2015 
Afdelingsbestyrelsesmøder, markvandring, beboermøder, møder med grupper og ud-

valg. 
Tages på næste møde 

 

 
7. Post 

15-10-2014: Genbrugspladsen. Tommy Larsen 
10-10-2014: Husorden. Lena Kujahn 

07-10-2014: Referat fra beboerhusudvalgetsmøde. Tove Meyling 

03-10-2014: Borgermøde om affaldsløsninger. Lena Kujahn 
29-09-2014: Til orientering om indlæg i Betonhjertet. Tommy Larsen 

22-09-2014: Eksklusion af medlemmer. Tommy Larsen 
Tages på næste møde 

 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
 

- Forretningsorden  
 

Fra dette møde: 
- 6.c En aften for afdelingsbestyrelsen 

- 6.d Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2015: Afdelingsbestyrelsesmøder, markvandring, beboermøder, 

møder med grupper og ud-valg 
- 7. post:  

15-10-2014: Genbrugspladsen. Tommy Larsen 
10-10-2014: Husorden. Lena Kujahn 

07-10-2014: Referat fra beboerhusudvalgetsmøde. Tove Meyling 

03-10-2014: Borgermøde om affaldsløsninger. Lena Kujahn 
29-09-2014: Til orientering om indlæg i Betonhjertet. Tommy Larsen 

22-09-2014: Eksklusion af medlemmer. Tommy Larsen 
 

9. Eventuelt 


