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Afdelingsbestyrelsesmøde 13. april 2015, kl. 19:00  
Referat 
 
Til stede:  

 

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud) 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 tilføjelse under 6. Grupper og udvalg  

- 6F. Legepladsudvalget 
 

2. Godkendelse af referater 

A. Korrigeret referat, afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015 
Det korrigerede referat fra 21. januar 2015 blev godkendt 

 
B. Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 

Referatet fra 16. marts 2015 blev godkendt 

 
C. Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 24. marts 2015 

Referatet fra 24. marts blev godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 4. maj 2015 

Dirigent: Flemming V Wallin 
Referent: Lenette Nielsen 

Kage: Anita Wittusen  
 

4. Økonomi og drift 
A. Regnskabsbeboermøde den 24. marts 2015 

Godkendelse af referatet afventer dirigentens godkendelse.  

Afdelingsbestyrelsen havde ingen indvendinger til referatet. 
 

 Evaluering 

Der var god ro og orden til beboermødet. Der var kommet positiv feedback til oplægget om konto 119, dette 
gøres fremadrettet så det kan sendes med rundt før beboermøder. 

Der var en diskussion om hvilke grupper, der skal udspecificeres til budgettet. 

 
 Opsamling 

Det blev lovet på beboermødet, at udsende en opgørelse over hvor meget, der stadig skyldes på bolignet 

sammen med referatet. Dette udestod, men udsendes nu. 
 

Beboermødet udtrykte ønske om at der udsendes mere information i Betonhjertet fra Afdelingsbestyrelsen. 
Der var en diskussion om hvordan afdelingsbestyrelsen sikrer information, hvem der skriver det og hvilket 

indhold, der er relevant for beboerne. 

 
Det blev besluttet, at Lenette sammen med referatet skriver en ”prosa-udgave” af referatet til Betonhjertet – 

overordnet om planer, hensigter, osv. Flemming V. Wallin er ansvarlig for at skive indlægget færdigt og 
sætte det i Betonhjertet. De øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer kommer med input. 

 

Derudover opfordring til at grupperne skriver indlæg til Betonhjertet om deres arbejde.  
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B. Konstituering udover formand og kassere 

BO-VESTs repræsentantskab: Flemming V. Wallin blev valgt 
 

C. Driften til og fra 

 Status på driftsaftale for alternativ ukrudtsbekæmpelse i samarbejde med VA 

4 Række 
Driftsaftalen udestod.  

 
 Status på afvaskning af huse – samarbejde med jobcenteret 

Ejendomskontoret er i dialog med Teknologisk Institut om mængden af udvasket asbest fra de tunge 

facader. Instituttet har målt asbestindholdet i spildevandet, og har defineret indholdet som værende - meget 
asbest på en skala fra lidt, mellem til meget. 
Teknologisk Institut har godkendt et oplæg fra driften til en afvaskningsprocedure hvor spildevandet 

opsamles og filtreres for asbest, hvorefter filtret bortskaffes som miljøaffald. 
Jørn Hegnsborg har kontaktet Albertslund Kommune, og afventer nu kommunen. 

 
 Scene på Spættegrunden 

Forslaget, der er sendt til kommunen, fremsendes til resten af afdelingsbestyrelsen og afventer nu svar fra 

Albertslund Kommune 

 
 Prækvalifikation til renovering af gårdhusene 

Michael Willumsen orienterede om at følgende virksomheder var prækvalificeret 

A. MT Højgård 
B. NCC 

C. Enemærke og Pedersen 
Det sendes nu i udbud 

 

 Varmevekslere 

Michael Willumsen orienterede om at fjernvarmeværket har tilbudt at overtage varmevekslere, sikre drift og 
vedligeholde dem.  

Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret ønskede en totaløkonomisk vurdering før der træffes beslutning 
om hvem der har ansvar for varmevekslere. 

 

 Miljøgruppens forslag om Udendørs Vedligeholdelsereglement 

Michael Willumsen orienterede om at der var udarbejdet en arbejdsplan i samarbejde mellem Miljøgruppen 
og Ejendomskontoret. 

Der blev udtrykt et ønske om beboerinvolvering inden planen iværksættes.  
Flemming V. Wallin opfordrer på vegne af Afdelingsbestyrelsen Miljøgruppen til at sammenfatte et indlæg til 

Betonhjertet, der inviterer til kommentarer fra beboerne. 

 
5. Opfølgning  

A. Status - Ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 
Michael Willumsen orienterede om, at han nu vil kontakte driftschef Jeannette Pagh-Schüler om sagen. 

 
B. Status - Ombygning af beboerhuset, arbejdsgruppe 

Se bilag under punkt 7 H. - Ombygning af beboerhus mødereferat 

Michael Willumsen orienterede om møde med beboerhusgruppen. Nu skal der tages kontakt til rådgiver for 
tilbud på ombygning, herefter skal projektet godkendes på beboermøde og eventuelt sættes i udbud. BO-

VESTs byggeafdeling skal også høres. 
Projektstart forventes tidligst efterår 2015 efter godkendelse på beboermøde. 

 

Flemming V. Wallin informerede om indsigelse fra d.d. til referatet vedr. støjdæmpning. Michael Willumsen 
afklarede hvad punktet i referatet vedrørte – støjdæmpende plader kan eventuelt suppleres med plader på 

vægge.  
 

Det blev foreslået at fjerne en betonmur ved trappenedgang i samme projekt. 
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C. Beboertemamøde om alternative materialer til plankeværker og lign. 

Michael Willumsen indkalder Jørn Hegnsborg, Tommy Larsen og Flemming V. Wallin til et møde, hvor de fire 
undersøger mulighederne, og evt. definerer indhold til et beboertemamøde om alternative plankeværker. 

 

D. Deltagere til ”Temamøde for beboerdemokrater med byggesager” den 9. eller 22. 
april 

Tommy Larsen havde deltaget på mødet d 9. og orienterede om indholdet. 
Flemming V. Wallin og Vibeke Hansen deltager d. 22. Eventuelt deltager Lena Kujahn også.   

 
6. Grupper og udvalg 

A. Orientering - Vedligeholdelsesreglementet, arbejdsgruppe 

Intet nyt 
 

B. Orientering - Udearealer og ”Udendørs vedligeholdelsesreglement”, arbejdsgruppe 
Se bilag under punkt 7 J. - Plan over vedligehold 

Se punkt 4C. 

Derudover blev der udtrykt ønske om, at Ejendomskontorets arbejdsopgaver og tidsforbrug undersøges. 
Det blev bemærket, at udvendig vedligeholdelse skal defineres. 

 
Michael Willumsen nævnte muligheden for turnusordning med nogle indendørs vedligeholdsarbejder, fx 

lakering af gulve.  

 
C. Orientering - Kvarter udtryk og byfornyelse 

Intet nyt 
 

D. Orientering - Følgegruppen vedr. renovering 
Se bilag under punkt 7 M. - Helhedsplanen i gårdhusene - prækvalifikation og udbud 

 

E. Orientering - Fremtidens affaldsløsninger 
Anita Wittusen orienterede om afholdt møde med Lena Kujahn og Michael Willumsen. Anita Wittusen og 

Lena Kujahn laver forslag til hvor molokker kan placeres. 
 

F. Orientering - legepladsudvalget 

Anita Wittusen orienterede om mail vedrørende Ravnens legeplads: Der er efterspurgt faldunderlag i stedet 
for sten og grus. Det blev tilføjet, at legepladsen er ti år gammel og trænger til renovering.  

 
Michael Willumsen orienterede om at Rækkehusene har kontaktet to antropologer, der arbejder med 

udvikling af et interaktivt værktøj om udvikling af fx legepladser med brugerinddragelse. Værktøjet 
fremsendes til afdelingsbestyrelsen.  

 

Der laves et oplæg til hvad der skal laves, som forelægges afdelingsbestyrelsen. 
 

D. Markvandring 
Markvandring blev fastsat til tirsdag d. 28. april kl. 16.00. 

Michael Willumsen og Flemming V. Wallin forbereder en plan for markvandringen. Input til hvad der skal 

inkluderes, fremsendes til Flemming V. Wallin. 
Anita Wittusen fortæller også om placering af molokker på markvandringen. 

 
7. Post – se dropbox 

Postlisten blev gennemgået: 

A. 28-03-2015  - Referat genbrugsgruppen, Flemming V. Wallin 
B. 24-03-2015  - Invitation til foreningsmøde i VA, BO-VEST 

C. 28-03-2015 - Referat fra beboermødet, Flemming V. Wallin 
D. 23-03-2015 - Svar på ansøgning til Lene Kujahn, Flemming V. Wallin 

E. 21-03-2015 - Svar til Lena Kujahn vedrørende miljøsager, Flemming V. Wallin 
F. 18-03-2015 - Køkkenkværn - skraldespanden som aldrig skal tømmes, Tommy Larsen 
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Tommy Larsen sender det videre til følgegruppen.  

G. 19-03-2015 - Indkaldelse til generalforsamling i VA, BO-VEST 
H. 19-03-2015 - Ombygning af beboerhus mødereferat, Michael Willumsen 

I. 19-03-2015 - Marts måneds nyhedsbrev, BO-Vest 

J. 17-03-2015 - Plan over vedligehold, Benny Pedersen 
K. 31-03-2015 - Evaluering af forårets regnskabsproces, BO-Vest 

Ikke mange rettelser eller tvivlsspørgsmål, positiv proces. 
L. 31-03-2015 - Bestyrelsen fik et erstatningskrav, Tommy Larsen 

Sagen blev diskuteret i afdelingsbestyrelsen.  
M. 08-04-2015 - Helhedsplanen i gårdhusene - prækvalifikation og udbud, Peter Føhrby Nybom 

N. 29-03-2015 - Rens facaderne, Tommy Larsen 

 
10-03-2015 - Beboermøde forslag - Regler for leje af beboerhuset, Jørgen Hansen 

 10-03-2015 - Beboermøde forslag - 1 m. regel, Lena Kujahn 
  

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Vedr. Udlejning: genhusninger og flytninger. Michael Willumsen bemærkede at genhusningsboliger ikke er 
istandsatte. Bestyrelsesmøde i VA tager punktet op torsdag d. 16. april. Flemming V. Wallin orienterer om 

VA bestyrelsesmødets beslutning på næste møde. 
 

Legepladsudvalget: status om Ravnen legeplads 

 
9. Eventuelt 

Markvandring er uden spisning og uden referent.  


