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Afdelingsbestyrelsesmøde 1. juni 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 (afbud) 

 
  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Lenette Nielsen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 4. maj 2015 
Referatet blev godkendt med følgende kommentarer: 

- Punkt 4D: Sætningen ”Det vil være på budget ’16” skal slettes, da dette ikke blev besluttet. 

 
3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 15. juni 2015 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Lenette Nielsen 

Kage: Anita Wittusen 

 
4. Økonomi og drift 

A. Orientering 
 VA generalforsamling 

Tommy Larsen og Flemming V. Wallin orienterede om hovedpunkter fra generalforsamlingen: 

Kun lidt over 1 procent af VA’s næsten 5.000 boliger var repræsenteret på generalforsamlingen. 
I sin mundtlige beretning kom Vinie Hansen blandt andet ind på digitalt beboerdemokrati, som er blevet 

afprøvet i Hyldespjældet - forsøget er gået godt, og søges udbredt til flere afdelinger i BO-Vest. 

Et indlæg om sociale konsekvenser i forbindelse med de mange forestående renoveringer, affødte et forslag 
til fri afbenyttelse - VA 4 Række har haft succes med at inddrage relevante medarbejdere fra BO-VEST og 

sociale rådgivere kommunen ved beboermøder, med det formål at afklare beboerspørgsmål i forbindelse 
med renoveringen. 

Der var genvalg til hele både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 
Som konsekvens af det lave fremmøde til generalforsamlingen, har afdelingsbestyrelsen diskuteret 

muligheden for at ændre generalforsamlingen til et repræsentantskab. 
Afdelingsbestyrelsen forholder sig afventede, men vil gerne sondere terrænet. 

 

 BO-Vest repræsentantskab 

Flemming V. Wallin orienterede om mødet, der blev afholdt den 26. maj. Stort fremmøde, spørgsmål vedr. 
uddannelse af beboerdemokrater, kampvalg til suppleantposter. 

 
B. Sociale medier 

 Facebook - postliste punkt 7 U 

Flemming V. Wallin opfordrede alle afdelingsbestyrelsens medlemmer, som måtte have lyst, til at oprette 
facebookprofiler, for at kunne følge med i hvad der sker i gruppen. 

 

C. Økonomi 
 Budgetkontrol 

Afdelingsbestyrelsen efterlyste en budgetkontrol ud fra gældende BO-VEST regler. 

 
 Ansøgning om tilskud til bydelsfest - postliste punkt 7 O 

Afdelingsbestyrelsen udtrykte opbakning til forslaget, men besluttede at henvise til Beboerhusgruppen. 

Vibeke Hansen følger op. 
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D. Driften til og fra 
 Status på etablering af vaskeplads på materialegården 

Afventer.  

 

 Status på driftsaftale for alternativ ukrudtsbekæmpelse i samarbejde med VA 

4 Række 
Aftalen er underskrevet - postliste punkt 7 E 

Det blev taget til efterretning. 
 

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

Afventer. 
 

 Status på reetablering af Ørnen 12 

Tommy Larsen bad om at få ført til referat, at det er stærkt kritisabelt, at der ikke er sket mere i sagen.  

 
Der blev henvist til referatet fra 21. januar 2015 hvor der stod at deadline var udsat til efter foråret. Nu er 

foråret slut. Afdelingsbestyrelsen vil gerne have svar på hvorvidt der nu er malet, og hvis ikke, hvordan 
driften nu går videre.  

    

 Scene på Spættegrunden 

Afventer. 
 

 Varmevekslere – totaløkonomisk vurdering 

Afventer. 
 

5. Opfølgning  
A. Temamøde for beboerdemokrater med byggesager - Byggeudvalgets rolle og ansvar 

Linket henviser til folderen på BO-VESTs hjemmeside. 

 
B. Markvandring tirsdag den 28. april – forsat debat fra mødet den 4. maj 

Bilag findes i dropbox under punkt 5 B i materialet til mødet den 4. maj. 
Det blev diskuteret hvor meget, der skal laves nu, og hvor meget, der kan og skal udsættes til efter 

renoveringen. 

 
Vedr. skure: 

Det blev foreslået, at starte med de skure, som man allerede nu ved ikke indgår i renoveringen. 
Afdelingsbestyrelsen beder driften om at udarbejde en tilstandsrapport på alle skure, hvor de kategoriseres:  

1: Behøver vi ikke gøre noget ved 

2: Overvejes 
3: Skal renoveres 

Af hensyn til overskueligheden farvemarkeres skurene efter tilstand på en tegning over afdelingen. 
 

Vedr. flisebelægning: 
Nogle fliser skal graves op i forbindelse med at der skal lægges nye rør – dette forventes at ske mindst tre 

år ude i fremtiden.  

Nogle fliser er meget ødelagte og kan udgøre en fare.  
Afdelingsbestyrelsen beder driften om at udarbejde en tilstandsrapport på fliser, hvor de kategoriseres:  

1: Behøver vi ikke gøre noget ved 
2: Overvejes 

3: Skal renoveres 

Af hensyn til overskueligheden farvemarkeres flisearealer efter tilstand, på en tegning over afdelingen. 
 

Vedr. plankeværk, Hanen 5B: 
Afdelingsbestyrelsen beder driften om at sikre genoprettelse, evt. udskiftning, af plankeværket hurtigst 

muligt. 

http://www.bo-vest.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Files/Byggeri/Byggeudvalg_web%20pdf.pdf
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Vedr. Hanen 5 A, 5B, 5C  
Valg af farve på eternitplader, og eventuelt hoveddør, lægges over til Udvalget for Kvarterudtryk og 

Byfornyelse. Derefter skal det igen vendes i Afdelingsbestyrelsen, der kan søge godkendelse hos kommunen. 

 
Vedr. beboerhuset 

Afdelingsbestyrelsen opfordrede driften til at se på og eventuelt afrense beboerhusets facade. 
 

Vedr. græs, der kun slås 2 gange årligt 
Afdelingsbestyrelsen fastholdt, at dette var Miljøgruppens ansvar. 

 

C. Ravnens legeplads, oplæg til eventuel renovering 
Legepladsudvalget har sendt et oplæg til driften for prissætning, afventer svar. 

 
D. Interaktivt værktøj til brugerinddragelse ved udvikling af eksempelvis legepladser 

Udestod. 

 
E. Regnskabsbeboermøde den 24. marts 2015 

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

Betonhjertet? 
Løsningen fortsættes og punktet udgår. 

 

F. Udlejning af genhusningsboliger 
Afventer notat fra BO-VEST som VA’s bestyrelse har bedt om. 

 
6. Grupper og udvalg 

A. Orientering - Vedligeholdelsesreglementet, arbejdsgruppe 
Intet nyt. 

 

B. Orientering - Udearealer og ”Udendørs vedligeholdelsesreglement”, arbejdsgruppe 
Afdelingsbestyrelsen takkede arbejdsgruppen for veludført arbejde, og vil nu arbejde videre med dette under 

driftens arbejdsopgaver. 
 

C. Orientering - Kvarterudtryk og byfornyelse 

Flemming V. Wallin orienterede om afholdt møde. Forskellige arbejdsopgaver er uddelegeret.  
 

D. Orientering - Følgegruppen vedr. renovering 
Intet nyt. Næste møde er d. 22. juni.  

VA 4 Syd og VA 4 Nord afholder forberedende møde d. 8. juni kl. 19.00 i Svanens Kvarter 22.  
Anita Wittusen laver kage og kaffe. 

 

E. Orientering - Fremtidens affaldsløsninger 
Afventer priser, inden der udarbejdes beboermødeforslag. 

 
F. Orientering - Ombygning af beboerhuset, arbejdsgruppe 

Afventer priser. 

 
G. Orientering - Ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 

Udestod. 
 

H. Orientering - Beboertemamøde om alternative materialer til plankeværker og lign. 

Udestod. Punktet omdøbes til ”Arbejdsgruppe vedr. alternative materialer til plankeværker og lignende” 
 

7. Post 
Fra afdelingsbestyrelsesmødet den 4. maj 
A. 10-04-2015 - Invitation til temamøde, BO-Vest 
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Tommy og Flemming har tidligere orienteret om dette  

 
B. 14-04-1015 - Ansøgning, brugsret til Spættegrunden, Jørn Hegnsborg 

Det er taget til efterretning. 

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

Punktet ”Beslutningsgrundlag og proces” sættes på til næste møde. 
 

D. 14-04-2015 - KB's behandling af lokalplan 4.11, Lena Kujahn  
Det blev taget til efterretning. 

 

E. 16-04-2015 - Tilbud, Pigtråd på tag af skur, Jørn Hegnsborg  
Det blev taget til efterretning. 

 
F. 16-04-2015 - Medlemmer af afdelingsbestyrelsen, Flemming V. Wallin 

Svar til BO-VEST om afdelingsbestyrelsens medlemmer. 

 
G. 15-04-2015 - Mødekalender opdateret, Flemming V. Wallin 

Det blev taget til efterretning. 
 

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

Behandlet under punkt 4. D. Status på reetablering af Ørnen 12. 
 

I. 20-04-2015 - Oversigt over referent-timer, BO-Vest 
Det blev taget til efterretning. 

 
J. 21-04-2015 - Rettelse til Husorden, Tommy Larsen  

Maksimalt to hunde pr. hustand er blevet besluttet på et beboermøde - det blev diskuteret om under hvilke 

forudsætninger beboernes hunde må få hvalpe.  
Punktet sættes på næste møde: Hurtig gennemgang af hussorden. 

 
K. 22-04-2015 - Invitation til foreningsmøde, VA 

Foreningsmøde d. 2/6.  

 
L. 23-04-2015 - Status til bestyrelsen samt Driftsplan for 1. kvt. - Flytteoversigt, Jørn 

Hegnsborg 
Det blev taget til efterretning. Tallene er indarbejdet i Flemmings PowerPoint præsentation vedr. driftens 

arbejdsopgaver. 
 

M. 27-04-2015 - Invitation til første spadestik på Robinievej, VA 

Ingen fra afdelingsbestyrelsen deltog.  
 

N. 01-05-2015 - Referat fra beboerhusudvalgets møde den 27. april, Tove Meyling 
Det blev taget til efterretning. 

 

Til dette møde 
A. 04-05-2015 - Havtorn til salg, Tommy Larsen 

Det blev taget til efterretning. Afdelingsbestyrelsen opfordrer miljøgruppen til at undersøge sagen. 
 

B. 06-05-2015 - Besvarelse på indsigelse til lokalplan 4.11 Gårdhusene Syd, 

Albertslund Kommune 
Det blev taget til efterretning. 

 
C. 06-05-2015 - Antenneregnskab, Jørgen Hansen 

Flemming V. Wallin svarer Jørgen Hansen på afdelingsbestyrelsens vegne. 
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D. 06-05-2015 - Brogårds Plads, Lena Kujahn 

9.000 kr. bevilget   
 

E. 08-05-2015 - Aftale om fælles drift af maskine, Michael Willumsen 

Det blev taget til efterretning. 
 

F. 08-05-2015 - Land art og fældning af træer på Brogårds Plads, Flemming V. Wallin 
Det blev taget til efterretning. 

 
G. 10-05-2015 - Svar på beboerhenvendelse - Udvendig istandsættelse 

Svaret er tidligere godkendt af afdelingsbestyrelsen 

 
H. 10-05-2015 - Svar på beboerhenvendelse - Spørgsmål til bestyrelsen vedr. Brogårds 

Plads 
Svaret er tidligere godkendt af afdelingsbestyrelsen 

 

I. 10-05-2015 - Svar på beboerhenvendelse - Dårlig passet omgivelser 
Svaret er tidligere godkendt af afdelingsbestyrelsen 

 
J. 11-05-2015 - Beboerhenvendelse via Betonhjertet – Græsslåning 

Det blev taget til efterretning. 

 
K. 12-05-2015 - Aflysning af følgegruppemøde den 8. juni 2015, BO-Vest 

Det blev taget til efterretning. 
 

L. 12-05-2015 - Materiale til VA’s generalforsamling den 20. maj, Flemming V. Wallin 
Det blev taget til efterretning. 

 

M. 18-05-2015 - Kursustilbud fra BO-VEST, BO-Vest 
Budgetkursus. Ingen medlemmer fra Afdelingsbestyrelsen ønskede at deltage. 

 
N. 18-05-2015 - Dagsorden til repræsentantskabsmødet i BO-Vest, Flemming V. Wallin 

Repræsentantskabsmødet er afholdt. 

 
O. 20-05-2015 - Bydelsfest, Tonny Bodal 

Det blev behandlet under punkt 4. C. Økonomi: Ansøgning om tilskud til bydelsfest - postliste punkt 7 O 
 

P. 21-05-2015 - Invitation til foreningsmøde om energibesparelser og grønne 
regnskaber, VA 

Det blev taget til efterretning. 

 
Q. 21-05-2015 - Referat fra beboerhusudvalget, kommentar fra driften  

Det sættes på som punkt til næste møde. 
 

R. 05-05-2015 - Nyheder fra Dansk Kabel TV 

Det blev taget til efterretning. 
 

S. 15-05-2015 - PowerPoint fra seneste afdelingsbestyrelsesmøde, Flemming V. Wallin 
PowerPoint er opdateret med de aktuelle beløb på slide 8-10. Det blev taget til efterretning. 

 

T. 16-05-2015 - Forslag til Betonhjertet, Tommy Larsen 
Forslaget har været sat i Betonhjertet. 

 
U. 17-05-2015 - Facebook, Flemming V. Wallin 

Det blev behandlet under punkt 4. B. Sociale medier 
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V. 23-05-2015 - Repræsentantskabsmøde 2015, Antenneforeningen Brøndby 

På vegne af afdelingsbestyrelsen udarbejder Flemming V. Wallin et forslag om at afskaffe medlemsgebyr for 
antenneforeningen indenfor to år, og i stedet fordele udgifterne på tjenester. Forslaget sendes rundt til 

godkendelse inden.  

Flemming V. Wallin, Maja Reutzer og Dorthe Larsen deltager i mødet d. 24. juni. Flemming V. Wallin 
tilmelder alle. 

 
W. 28-05-2015 - Helhedsplanen i Gårdhusene, evt. infomøde for VA 4 Syd og VA 4 Nord 

Det blev taget til efterretning. 
 

X. 01-06-2015 - Invitation til BO-VEST konference 

Individuel tilmelding, alle afdelingsbestyrelsens medlemmer blev opfordret til at deltage. 
 

Y. 01-06-2015 - Budgetkursus i BO-VEST 
Det blev behandlet under punkt 7. M. 18-05-2015 - Kursustilbud fra BO-VEST, BO-Vest 

 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
Budgetkontrol. 

Hurtig gennemgang af husorden med henblik på kæledyr/avl  
Leje af beboerhus for genhusede beboere. 

Beslutningsgrundlag og proces. 

 
9. Eventuelt 

Intet andet. 
 


