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Afdelingsbestyrelsesmøde 4. maj 2015, kl. 19:00  
Referat 
 
Til stede:  

 

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen (afbud), 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 
Dagordenen blev godkendt med følgende kommentar og tilføjelse: 

 Anita Wittusen havde en tilføjelse til beboerhusreferat 

 Tilføjelse til 7. Post: O. Mail vedr. Brogaards plads 

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 13. april 2015 

Referatet blev godkendt uden indvendinger 

 
3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 28. maj 2015 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Lenette Nielsen 

Kage: Dorthe Larsen 

 
4. Økonomi og drift 

A. Ejendomskontorets arbejdsopgaver og tidsforbrug 
- Bilag forefindes i dropbox 

 
Flemming V. Wallin gennemgik arbejdstidens fordeling over de seneste tre år på baggrund af 

præsentationen i dropbox. 

 
Det blev besluttet, at arbejde videre med registreringen, i hvert fald indtil byggesagen er ovre. Dog skal 

registreringen simplificeres: færre kategorier/opgaver, simplere kategorinavne og bedre definitioner på hvad 
kategorierne dækker over. Flemming V. Wallin og Jørn Hegnsborg arbejder videre med dette. 

Michael Willumsen sender Flemming V. Wallin eksakte lønomkostningstal 

 
B. Sociale medier 

Flemming V. Wallin orienterede om, at andre almene boligafdelinger med fordel bruger sociale medier til at 
få beboerne i dialog: fx en lukket facebookgruppe til VA 4 Syd.  

Risikoen ved en grov tone i debatten på de sociale medier blev diskuteret. Behovet for en dygtig moderator 

blev understreget, men samtidig er det en god måde at følge med i, hvad der rører sig blandt beboerne. 
Michael Willumsen orienterede om, hvordan andre afdelinger administrerer deres gruppers: her er ingen 

forpligtelse til at respondere; bestyrelsen er ikke ansvarlig for gruppen. Den bliver brugt positivt som beboer 
til beboer-information.  

 
Det blev besluttet, at Flemming V. Wallin opretter en Facebookgruppe på bestyrelsens vegne hvis muligt og 

er ansvarlig for den. 

 
C. Integration af genhusede beboere i deres genhusningsperiode 

Genhusede beboeres adgang til afdelingens faciliteter blev diskuteret på baggrund af referat fra 
beboerhusmødet.  

På den ene side blev det bemærket, at så længe, de er her, skal de behandles som alle andre – og som VA 

4 Syds beboere ønsker, at blive behandlet, når de skal genhuses. Måske de tager inspiration med sig hjem 
og kan starte egne aktiviteter op. På den anden side, blev det bemærket, at de ikke betaler husleje til VA 4 

Syd. 
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Det blev understreget, at det kun skal være muligt at leje beboerhuset i den periode, de bor i afdelingen. 

 
Afdelingsbestyrelsens opfordrer til at beboerhusudvalget tager imod med åbne arme og tillader leje af 

beboerhus til genhusede beboere i boperioden. 

 
D. Driften til og fra 

 Status på etablering af vaskeplads på materialegården 

Flemming V. Wallin orienterede om vask af biler på offentlige gader – det er blevet forbudt i Sverige. Derfor 
opfordrede han til, at sende en ansøgning til kommunen inden vaskepladsen etableres. 

Status er, at låsesystemet implementeres i næste uge. 
Det blev besluttet, at Michael Willumsen sender en ansøgning til kommunen inden vaskepladsen etableres. 

 

 Status på driftsaftale for alternativ ukrudtsbekæmpelse i samarbejde med VA 

4 Række 
Michael Willumsen orienterede om, at arbejdet er i gang. Han forventer, at VA 4 Række skriver under på 

aftalen i næste uge. 
Yderligere udtrykte han ønske om, at afdelingerne investerer i en suge-fejemaskine på samme måde. Det vil 

være på budget ’16.  

 
 Status på afvaskning af huse – Jobcenter, Albertslund kommune og TKI 

Michael Willumsen orienterede om, at Ejendomskontoret svarer Albertslund kommune denne uge. 

Ejendomskontoret har yderligere inddraget byggesagen. 
 

Der blev spurgt ind til, om medarbejderne må arbejde med eternitpladerne uden særlig beskyttelse mod 
asbest. Michael Willumsen undersøger dette på afdelingsbestyrelsens opfordring.  

 

 Status på reetablering af Ørnen 12 

Michael Willumsen ville følge op på dette. 
 

 Scene på Spættegrunden 

Afventer kommunen. Michael Willumsen vil rykke kommunen for svar. 
 

 Varmevekslere – totaløkonomisk vurdering 

Ejendomskontoret arbejder på dette, og der er et møde 7/5 mellem Ejendomskontoret, BO-VEST og 

varmeværket. Jørn Hegnsborg har undersøgt, hvad det har kostet over de sidste ti år, og varmeværkets 
tilbud vil blive vurderet på den baggrund.  

Michael Willumsen orienterer på næste møde. 
 

FRA:  

Budgetoplæg forventes klar inden sommerferien 
 

5. Opfølgning  
A. Temamøde for beboerdemokrater med byggesager, den 9. eller 22. april 

Flemming V. Wallin deltog d. 22. april, hvor modellen for byggesager og renoveringer blev gennemgået. Der 
var udarbejdet en nyttig folder, der skal indhentes til afdelingsbestyrelsens orientering.   

 

B. Markvandring tirsdag d. 28. april 
- Bilag forefindes i dropbox 

Evaluering af markvandring fortsættes på næste møde.  
 

C. Ravnens legeplads, oplæg til eventuel renovering 

- Bilag forefindes i dropbox 
Anita kontakter driften, der indhenter pris på det, der skal laves. 

 
D. Interaktivt værktøj til brugerinddragelse ved udvikling af eksempelvis legepladser 

Udestod. 
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E. Regnskabsbeboermøde den 24. marts 2015 

 Opsamling 

i. Opgørelse over restgæld på bolignet 
Oprindeligt antennelån:  4.190.000,00 kr. 

Restværdi pr. 31/12/14: 2.771.538,67 kr. 

 
ii. Prosa-udgave af referat – er det en god måde at sætte information i 

Betonhjertet? 
Godkendt, dette fortsættes. 

 
F. Udlejning af genhusningsboliger 

Flemming V. Wallin fortalte, at der laves et notat, der fremsendes afdelingsbestyrelsen. 

 
6. Grupper og udvalg 

A. Orientering - Vedligeholdelsesreglementet, arbejdsgruppe 
B. Orientering - Udearealer og ”Udendørs vedligeholdelsesreglement”, arbejdsgruppe 

C. Orientering - Kvarter udtryk og byfornyelse 

D. Orientering - Følgegruppen vedr. renovering 
E. Orientering - Fremtidens affaldsløsninger 

F. Orientering - VA Bestyrelsesmøde d. 16. april:  
G. Orientering - Ombygning af beboerhuset, arbejdsgruppe 

H. Orientering - Ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 

I. Orientering - Beboertemamøde om alternative materialer til plankeværker og lign. 
Punkt 6 blev ikke gennemgået. 

 
7. Post – se dropbox 

A. 10-04-2015 - Invitation til temamøde, BO-Vest 
B. 14-04-1015 - Ansøgning, brugsret til Spættegrunden, Jørn Hegnsborg 

C. 14-04-2015 - Beslutningsgrundlag, Tommy Larsen  

D. 14-04-2015 - KB's behandling af lokalplan 4.11, Lena Kujahn  
E. 16-04-2015 - Tilbud, Pigtråd på tag af skur, Jørn Hegnsborg  

F. 16-04-2015 - Medlemmer af afdelingsbestyrelsen, Flemming V. Wallin 
G. 15-04-2015 - Mødekalender opdateret, Flemming V. Wallin 

H. 16-04-2015 - Ørnen 12, Tommy Larsen + svar 

I. 20-04-2015 - Oversigt over referent-timer, BO-Vest 
J. 21-04-2015 - Rettelse til Husorden, Tommy Larsen  

K. 22-04-2015 - Invitation til foreningsmøde, VA 
L. 23-04-2015 - Status til bestyrelsen samt Driftsplan for 1. kvt. - Flytteoversigt, Jørn Hegnsborg 

M. 27-04-2015 - Invitation til første spadestik på Robinievej, VA 
N. 01-05-2015 - Referat fra beboerhusudvalgets møde den 27. april, Tove Meyling 

O. 04-05-2015 - Spørgsmål til bestyrelsen vedr. Brogårds Plads 

 
Punkt 7 blev ikke gennemgået, på nær 7. O. - Spørgsmål til bestyrelsen vedr. Brogårds Plads: 

 Afdelingsbestyrelsen har en oplevelse af at processen er overholdt. 

 Flemming V. Wallin svarer på henvendelsen, og sender forespørgslen videre til Miljøgruppen  

  
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

A. Budgetkontrol 

 
9. Eventuelt 

 


