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Afdelingsbestyrelsesmøde 9. februar 2015, kl. 19:00 
 
Referat  
 
Til stede:   

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, 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 

Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: 
- Under 4D: ”Legeplads” 

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 21. januar 2015 

Referatet blev godkendt. 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde 2. marts 2015 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Rebecca Jacobsen 

Kage: Vibeke Hansen 
 

4. Økonomi og drift 

A. Regnskab 
Michael Willumsen orienterede på baggrund af et omdelt regnskabssæt, første udkast. Hovedpunkter: 

- Overskuddet på 1.116.094,- stammede primært fra konto 114, 115 og 118. 
- Der var sparet på renholdelse, fordi der ikke havde været fuld bemanding på ejendomskontoret. 

- Tvivl om hvorfor der var kommet penge tilbage på feriepengeregulering: Michael Willumsen ville 
følge op. 

- Vedr. Ejendomskontorets fax, der kostede 10.000,- kr. årligt. Der faxes til fx DONG og HOFOR 

ved fraflytninger. 
- Konto 115 var reduceret: mange poster lægges på 116 og det efterstræbes at holde igen indtil 

efter renoveringen. 
- Det blev bemærket, at varmeforbrug i beboerlokalet var meget lavt. 

- Det blev bemærket, at der ikke var budgetteret med referent i budget 2014. Udgiften var lagt 

under konto 119. Der blev opfordret til at placere udgiften der hvor den er budgetteret til 2015. 
- Udspecificering af omkostninger ved beboeraktiviteter var på vej. 

- Andre henlæggelser var midler fra Landsbyggefonden. Dette gav også yderligere indtægter på 
renter, nogle af disse trækkes ud igen, men det resulterede i et overskud på ca. 100.000 kr. i 

renter. 

 
Konklusion: Overskuddet skyldtes primært mindre forbrug på 114, 115, 118. 

 
Der blev spurgt ind til hvor der var sparet på vedligeholdelseskontoen, Michael Willumsen ville fremsende en 

liste over ikke-udførte arbejder, så afdelingsbestyrelsen kunne få et overblik over hvad der var sparet på.  
Rettelserne på 119 og eventuelle andre rettelser fremsendes pr mail, når det er klart.  

 

B. Regnskabsbeboermøde 
Flemming V. Wallin fortalte, at der stadig mangler en dirigent. Flemming V. Wallin ville følge op og finde en 

ny dirigent. 
 

C. Beretning om året der gik 

 Afdelingsbestyrelsen 
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Indlæg fra afdelingsbestyrelsen udestod. Afdelingsbestyrelsens medlemmer ville fremsende indlæg til 

Flemming V. Wallin. Vibeke Hansen ville tale med Tove Meyling om at skrive et indlæg fra følgegruppen. 
 

 Grupper og udvalg 

Grupper og udvalg var orienterede og nogle havde fremsendt indlæg til Flemming V. Wallin.  

 
Flemming V. Wallin ville omsende beretningen til afdelingsbestyrelsen til godkendelse inden det blev sendt 

ud, når det var sat sammen.  
 

D. Driften til og fra 
 Status på driftsaftale for alternativ ukrudtsbekæmpelse i samarbejde med VA 4 

Række 

Udestod 

 
 Status på afvaskning af huse – evt. samarbejde med jobcenteret 

Udestod 

Michael Willumsen fortalte, at Finn ville gå yderligere ned i tid pr 1/6 2015. 
 

 Bilvask på materialegården – forslag til beboermødet 

Michael Willumsen orienterede: 

- En mulighed var en 50.000,- kr. investering med afskrivning over 10 år. 
- 25 kr. pr vask svarede til 200 vaske på et år: det blev diskuteret, om dette var realistisk. 

- Det blev foreslået, at gøre det gratis at bruge anlægget ud fra et miljøhensyn. Dette indstilles til 
beboermødet. 

Michael Willumsen ville udarbejde et forslag, der kunne fremsættes på beboermødet på vegne af 
Ejendomskontoret og Afdelingsbestyrelsen. Forslaget ville blive fremsendt til afdelingsbestyrelsen inden. 

 

 Scene på Spættegrunden 

Afventede Albertslund Kommune.  
 

 Legeplads 

Der blev spurgt ind til status på en bevilget sandkasse og to vippedyr, der endnu ikke var opsat. Anita 
Wittusen og Michael Willumsen ville følge op. 

 

Vedr. valg af træsort til plankeværker: cedertræ? 
- Michael Willumsen orienterede om fordele og ulemper, holdbarhed og vedligeholdelse ved valg 

af forskellige træsorter, samt alternativer til træplankeværker: genbrugsplast, der ligner træ. 
- Valg af lodrette eller vandrette plankeværker blev diskuteret. 

- Det blev besluttet, at afvente renoveringen før den nuværende praksis blev ændret. 

 
5. Opfølgning  

A. Status angående ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 
Udestod. 

 
B. Forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde 

Flemming V. Wallin havde opdateret forretningsordenen og lagt et oplæg i Dropbox.  

Rettelse under punkt 5: Referenten udarbejder dagsorden og baggrundsmateriale ændres til Dirigenten 
udarbejder… 

Forretningsordenen var godkendt hvis der ikke kom indsigelser inden en uge (inden d. 17.02.2015). 
 

C. Status – Ombygning af beboerhuset-arbejdsgruppe 

Flemming V. Wallin orienterede. Michael Willumsen ville indkalde til møde. 
 

D. Beboerhenvendelse - Se dropboks 
Henvendelse vedr. ”det kulørte hus er dødt” 
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- Det blev bemærket, at det var vigtigt, også at følge op på de andre overtrædelser af 

husordenen. Det blev dertil bemærket, at henvendelsen vedrørte et særligt tilfælde, der ikke var 
sammenlignelig med de andre overtrædelser. 

- Michael Willumsen orienterede om forældelsesfrist på seks måneder på de andre overtrædelser. 

Beboerne, der havde malet eternitplader, var ikke rettidigt blevet påbudt, at de skulle rette op 
på det. Derfor påhvilede det nu afdelingen at rette op på det. 

- Første markvandring skal have fokus på overtrædelser af vedligeholdelsesreglementet. 
Flemming V. Wallin ville skrive et udkast til et svar, som fremsendes til afdelingsbestyrelsen. 

 
Flemming V. Wallin orienterede vedr. læserbrev bragt d. 12/1 i netudgaven af AP. 

 

Henvendelse vedr. brug af genbrugshallen udenfor åbningstid. 
- Det blev bemærket, at det alene er driften, som har kompetence til håndhæver eksisterende 

regler omkring adgang og sikkerhed. Michael Willumsen ville følge op med beboeren. 
- Michael Willumsen ville med Afdelingsbestyrelsens opbakning indkalde Genbrugsgruppen til et 

møde om ordensregler. Eventuelle forslag ville blive lagt op til beboermøde. 

- Flemming V. Wallin ville sende et svar til beboeren. 
 

E. Beboerhusgruppen og fotogruppen 
Svaret fra beboerhusgruppen blev taget til efterretning. 

 

6. Grupper og udvalg 
A. Fastelavn 15. februar 

Anita Wittusen orienterede: alt gik som det skulle. 
 

B. Orientering - Vedligeholdelsesreglementet-arbejdsgruppe 
Michael Willumsen ville indkalde til møde.  

 

C. Orientering - Udearealer – ”Udendørs vedligeholdelsesreglement”-arbejdsgruppe 
Tommy Larsen orienterede: arbejdet var påbegyndt. 

 
D. Orientering - Kvarters-udtryk/byfornyelse-arbejdsgruppe 

Flemming V. Wallin orienterede. Der ville blive afholdt et første møde d 10.2.2015. 

 
E. Orientering - Følgegruppen vedr. renovering 

Flemming V. Wallin og Vibeke Hansen orienterede om fortsat manglende udbytte af følgegruppemøderne. 
De ville arbejde på en fælles tilgang med VA 4 Nord for at få mere ud af møderne. 

 
F. Orientering - Fremtidens affaldsløsninger 

Michael Willumsen orienterede om afholdt møde med kommunen: Der var opsat containere til oprydning ved 

fraflytning ved rækkehusene, hvilket havde været hektisk og dyrt. Der blev på den baggrund fremsat forslag 
om at etablere molokker inden renoveringen.  

 
Der blev spurgt ind til om der var en fordel ved at samarbejde med omlæggende afdelinger. Michael 

Willumsen svarede, at det ikke var en økonomisk fordel. 

 
Der blev opfordret til, at der blev fremsat forslag på beboermødet til september. 

 
7. Post 

28-01-2015 Høring om ny affaldsordning – Lena Kujahn 

27-01-2015 Kursus i BO-VEST – Flemming V. Wallin, se dropboks 
27-01-2015 Kvartersfarver – Lena Kujahn 

26-01-2015 Nyt fra boligfronten – Tommy Larsen 
26-01-2015 Beretning – Anita 

26-01-2015 Lidt fra miljøgruppen – Lena Kujahn, se dropboks 
26-01-2015 Dagsorden til følgegruppemøde – Flemming V. Wallin 
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26-01-2015 Kanalgaden følgegruppemøde nr. 4 - Albertslund Kommune, se dropboks 

19-01-2015 Hvad er brugergruppen – Lena Kujahn 
15-01-2015 Punkt til næste møde – Tony Bodal 

15-01-2015 Kunst på Brogaards plads - Lena Kujahn 

14-01-2015 Ny affaldsordning i Albertslund Kommune – Lena Kujahn 
 

Postlisten ville fremover ligge i dropboxen, og sager, der skulle behandles, ville blive lagt under relevante 
punkter.  

 
Postlisten blev ikke gennemgået. 

 

Vibeke Hansen og Tommy Larsen melder sig til kurset om byggesag 
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
Materiale til Beboermødet 

- Regnskab 

- Beretning 
 

Der blev spurgt ind til hvem der er på valg:  
- Anita Wittusen, Flemming V. Wallin, Dorthe Larsen og Tommy Larsen 

 

9. Eventuelt 
Mulighed for at søge midler hos Landsbyggefonden til handicapforbedringer i forbindelse med en renovering. 

Tonny Bodal ville følge op med relevante organisationer og BO-VEST.  


