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Afdelingsbestyrelsesmøde 8. december 2014, kl. 19:00 
 
Referat 
 
Deltagere  

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

  Suppleanter: Tommy Larsen  

  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen og Lenette Nielsen  
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Lenette Nielsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelse: Ørnen 12 under punkt 4 

Dagsordenen blev godkendt med ovenstående tilføjelse. 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 17. november 2014 
Referatet blev godkendt 

 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde d 19. januar 2015 
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Lenette Nielsen 
Kage: Anita Wittusen 

 

4. Økonomi og drift 
A. Driften til og fra 

 Status på driftsaftale for alternativ ukrudtsbekæmpelse i samarbejde med VA 4 

Række 
Michael Willumsen orienterede: forslag er fremsendt til begge parter – oplæg til aftale blev diskuteret: 

- Der manglende svar på hvad der sker, hvis en af parterne melder sig ud af aftalen 
- Det blev foreslået, at hvis en part vælger at trække sig ud, har parten tabt investeringen. 

- Forslag kan fremsendes til Michael Willumsen, hvorefter det tages op på næstkommende møde. 

 
 Status på afvaskning af huse – omvendt osmose: Må beboerne selv afvaske? 

Mange huse var afvasket i Ravnen med positive resultater.  

1) Spørgsmål vedr. omvendt osmose.  
2) Spørgsmål vedr. eksterne medarbejdere: Michael svarede, at det var nødvendigt for at løse opgaven 

indenfor den forventede tidsramme. Rapport ville blive fremsendt med mandetimer + vandomkost-

ninger pr. hus 
3) Spørgsmål vedr. at vandforsyningen kobles ind til de enkelte boliger – hvordan afregnes dette vand-

forbrug? Michael svarede, at målet er at koble det ind på enkelte boliger. På nuværende tidspunkt 
blev vandet trukket fra en enkelt beboer til hele Ravnen, således at en beboer skal afholde disse ud-

gifter. Michael Willumsen vil følge op og sikre at denne beboer ikke får regningen for hele gaden. 

4) Beboerne må og kan selv afvaske, evt. i weekenden, da der kun er et anlæg. 
 

 Status på IT/TV – møde i IT-gruppen?  

Mail udsendt d.d. og afventer svar fra Dansk Kabel-TV. Forventning om møde i januar. 
 

 Driftens møde med genbrugsgruppen vedr. kompetencer og samarbejde d. 25. 

november 
MW orienterede om afholdt møde med genbrugsgruppen hvor styregruppens og genbrugsgruppens beføjel-

ser blev diskuteret og præciseret: alle medlemmer i genbrugsgruppen skal inddrages i gruppens beslutnin-

ger, der skal udsendes dagsorden og tages referat.  
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 Bilvask på materialegården – oplæg vedr. omkostninger og regler 

MW omdelte et oplæg med et estimeret rammebeløb på 50.000. Der blev lagt op til at vaskepladsen kunne 

bruges udenfor genbrugspladsens og driftens åbningstid indtil kl 20.  
Formålet var at etablere et simpelt briksystem, der er nemt at gå til – brikken kan programmeres således at 

den kun giver adgang til pladsen på specifikke tidspunkter. 

Kommentarer fra debatten: 
- Spørgsmål vedrørende, at brikken gav adgang til genbrugspladsen, samt containere – hvordan for-

hindres klunsning? Michael svarede, at man skal bruge brikken til at åbne porten både når man skal 
ind og ud. Derudover ville driften registrere hvem, der bruger pladsen på forskellige tidspunkter.  

- Brikken åbner også for adgang til vand og strøm. 
- Michael foreslog yderligere, at også genbrugsgruppen fik dette briksystem og evt. afholder nogle 

udgifter. 

Michael Willumsen indhenter tilbud på at etablere et system, der senere kan fremlægges på beboermøde til 
godkendelse. 

 
Vedr. Status på Ørnen 12 

Michael Willumsen orienterede: Han havde først forgæves forsøgt at møde dem personligt. Derefter havde 

han sendt mail til begge beboere hvor de blev bedt om at reetablere til normal standard inden d.d. kl 8. 
Teknik og driftschef Jeanette Pagh Schüler er informeret. Da der endnu ikke var sket noget, havde Michael 

Willumsen dokumenteret sagen samt sendt et brev til beboerne d.d. hvor der blev givet en frist til fredag d. 
12/12 kl 10 med at bringe tingene tilbage til almindelig standard. Efter fredag vil der sættes eksterne hånd-

værkere på opgaven, hvilket vil blive faktureret beboerne. 

 
5. Opfølgning  

A. Status angående ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 
Michael Willumsen orienterede: Torsdag d. 11/12 har Michael Willumsen et møde med relevante mennesker, 

dog om noget andet, men her vil han tage dette op. Hvis dette ikke giver afklaring, tages problematikken op 
med teknik- og driftschef Jeanette Pagh Schüler. Michael ville fremsende mail efter mødet for at orientere 

bestyrelsen om udfaldet. 

 
B. Status Lokalplan – møde med gruppe og udvalg den 24. november 2014 

Flemming orienterede om mødet, hvilket der også er skrevet om i Betonhjertet. Manglende afklaring vedrø-
rende hvem der orienterer kommunen, Flemming følger op med Lena Kujahn fra miljøgruppen.  

 

C. Status – Følgegruppen vedr. renovering 
Besøg i prøvehus, formøde, følgegruppemøde samt driftens deltagelse i disse. 

- Bestyrelsen gav udtryk for et ønske om at driften deltager på følgegruppemøder  
 

- Flemming orienterede på formødet, der gav en god indgang til renoveringen.  
 

- Referat fra følgegruppemødet ligger i bestyrelsens dropbox.  

- Michael Willumsen orienterede om brev fremsendt angående kommunikation på følgegruppemøder-
ne: han ville gerne deltage på følgegruppemøderne for 4 Syd, men han ønskede sikkerhed for op-

bakning fra bestyrelsen til dette arbejde med at fremme 4 Syds interesser. 
- Det blev bemærket, at det er problematisk, at repræsentanter fra AB ikke er tilstrækkelig forberedt 

til følgegruppemøderne. Ønske om adskillelse af forskellige afdelingers interesser – således at følge-

gruppemøder er relevante for alle mødedeltagere. Måden hvorpå følgegruppemøderne afholdes er 
utilfredsstillende. 

 
Michael Willumsen ville med opbakning fra bestyrelsen arbejde på at fremme relevansen af følgegruppemø-

derne. 

- Vedrørende spørgsmål angående lavtemperaturfjernvarme: blev diskuteret på sidste følgegruppe-
møde, men der er stadig ikke fremkommet tilstrækkeligt klart svar på det stillede spørgsmål vedrø-

rende lavtemperaturfjernvarme. 
- Michael Willumsen gav bestyrelsen mulighed for selv at arrangere et besøg til prøvehuset 15C. 
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D. Status – Fremtidens affaldsløsninger, høring 16. december 2014 til 16. januar 2014 

Oplæg: Medlemmer af Miljøgruppen og afdelingsbestyrelsen afholder et indledende 
møde inden jul, og denne gruppe indkalder til fællesmøde umiddelbart efter nytår.  

Flemming orienterede om fælles forberedelse med Lena Kujahn (miljøgruppen) til dette møde.  

Michael Willumsen stillede driftens kompetence til rådighed. 
Forslag om inddragelse af genbrugsgruppen. 

Det blev besluttet, at Maja Reutzer og Anita Wittusen deltager i mødet fra afdelingsbestyrelsen og gen-
brugsgruppen, samt at Michael Willumsen fra driften også deltager i dette møde. Maja Reutzer og Anita 

Wittusen kontakter miljøgruppen. 
På Fiskens parkeringsplads kan man se færdigopsatte molokker.  

 

E. Status – Kanalen, projekt vedr. genopretning 
Referat fra møde d. 10/9 2014 omdelt, bestyrelsen tog referatet til efterretning og afventer yderligere aktivi-

tet. 
 

F. Punkter fra temamøde 

 Tablets/iPads – Dropbox 

Flemming Wallin havde oprettet dropbox til afdelingsbestyrelsen. 
 Arbejdsbeskrivelser – forventninger til kvalitet og opgaver 

Udestod. 

 Husorden 

Udestod. 
 

G. Status på diverse beboerhenvendelser 
Vedr. mail fra Tove Jensen modtaget 8.12.2014 

- Ansøgning om at bevare facadeudsmykning. Det blev diskuteret, om der kan gives tilladelse med til-

bagevirkende kraft. Bestyrelsen var enig om, at der burde være ansøgt på forhånd og der kunne ik-
ke gøres undtagelse fra reglen. Tommy Larsen ville skrive et svar hvor afdelingsbestyrelsen afviser 

ansøgningen. 
 

6. Grupper og udvalg 

A. Forretningsorden 
Udsat til næste møde 

 
B. Julefrokost den 13. december 2014 

Anita orienterede: 29 deltagere tilmeldt, Maja og Anita ansvarlige og ville sige til, hvis de havde brug for 

hjælp. Mad var bestilt fra Vittrup Hotel. 
 

C. En aften for afdelingsbestyrelsen 
Afklaring vedr. penge til et arrangement: det skulle findes indenfor den godkendte budgetramme, hvor der 

ikke var afsat noget til afdelingsbestyrelsen.  
Da der afholdes fælles julefrokost d. 13/12 for aktive beboere, var der ikke stort behov for et yderligere 

arrangement.  

 
D. Oplæg til mødeplan for 1. halvår 2015 

Afdelingsbestyrelsesmøder, markvandring, beboermøder, møder med grupper og udvalg. 
Der findes en mødeplan på afdelingsbestyrelsens dropbox og snart på hjemmesiden. Der blev taget forbe-

hold for mulige ændringer af datoer for følgegruppemøder. 

 
Flemming skriver til Michael, angående hvornår beboermødet skal afholdes, hvorefter dato for beboermøde 

fastlægges. 
 

Mødeplanen blev godkendt. 
 

7. Post 

Ikke udarbejdet 
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Flemming V. Wallin orienterede. Da Louise Hansen ikke længere laver dagsorden, mangler postlisten – kun-

ne Lenette Nielsen gøre dette? Flemming V. Wallin ville skrive til Vibeke Rømming. 
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Orientering vedr. Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen 
 

9. Eventuelt 
Vedrørende privat julebelysning tilkoblet fællesnettet – der blev opfordret til at kontakte driften hvis noget 

observeres.  


