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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00  
Referat 
 
Til stede:  

 

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

Wallin 
  Suppleanter: Dorthe Larsen (afbud) og Tommy Larsen 

  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen 
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Lenette Nielsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 15. juni 2015 

Indsigelser - Postliste punkt 7 C 

 
Indsigelserne blev drøftet. 

”Debatten blev lukket” tilføjes referatet fra d. 15. juni 2015. 
”Michael Willumsen understregede, at det ikke koster huslejekroner at ordne brystningen” tilføjes referatet 

fra d. 15. juni 2015 

 
Referatet blev godkendt med ovenstående ændringer. 

 
3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 25. august 

2015 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Lenette Nielsen 

Kage: Anita Wittusen 
 

4. Økonomi og drift 
A. Økonomi 

 Budget 2016 

i. Etablering af ny affaldsordning via langtidsplan 

Det blev diskuteret om der skulle udarbejdes et forslag til beboermødet eller om der skulle afsættes penge i 
langtidsplanen og detailplanlægges senere.  

- Det blev bemærket, at projektet manglede at blive sat i udbud før der kunne skrives kontrakt med 
en entreprenør. 

- Det blev bemærket, at Albertslund Kommuneskulle kende afdelingens valg af affaldsløsning senest 

d. 1. november 2015. 
- Det blev bemærket, at molokker tidligere var diskuteret på et temabeboermøde, men skulle 

godkendes på et beboermøde. 
 

Det blev besluttet, at stille forslag til beboermødet om at etablere molokker i VA 4 Syd og afsætte et beløb i 
langtidsplanen hertil. Detailplanlægning skulle finde sted på senere beboermøder. 

Maja Reutzer, Anita Wittusen og Michael Willumsen ville udarbejde et forslag. 

 
ii. Ombygning af beboerhus 

Det blev diskuteret om ombygning af beboerhuset skulle besluttes på budgetbeboermødet og sættes på 
budget 2016 

- Det blev understreget, at forslaget til ombygning af beboerhuset skulle udarbejdes detaljeret inden 

det blev fremsat. Derfor skulle det afvente et kommende beboermøde.  
- Michael Willumsen opfordrede til at ombygningen finansieres af afdelingens egen opsparing. 

- Det blev foreslået at stille forslag til en principiel beslutning på baggrund af et overslag. 
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- Drift og vedligehold af huset kunne konteres på konto 116, og derved skulle forslaget om 

ombygning af beboerhuset kun indeholde udgifterne til ombygning. 
 

Det blev besluttet, at informere om ombygning og renovering på budgetbeboermødet, og at der senest i det 

tidlige forår ville blive fremlagt et nyt budget 2016, der indeholdt omkostninger vedr. ombygning af 
beboerhuset og som dermed var huslejeneutralt.  

 
iii. Oversigt over akkumuleret overskud pr år, samt afvikling 

Michael Willumsen orienterede om det akkumulerede overskud pr år samt afvikling fra 2010-2015 (2000-
2015 på bilag). 

Afdelingsbestyrelsen stillede spørgsmål til metoden. Michael Willumsen ville undersøge dette til næste møde. 

 
iv. Kommentering af budget oplæg - Postliste punkt 7 X 

Michael Willumsen gennemgik Flemming V. Wallins kommentarer. 
Michael Willumsen ville fremsende svar til Afdelingsbestyrelsen. Herefter ville han indarbejde det i 

budgetforslaget, så konsekvenserne af ændringerne fremgår. 

 
 Beboermøde den 7. september 

i. Dirigent og referent 

1. Dirigent: Vinie Hansen 
2. Referent: Lenette Nielsen 

Det blev besluttet, at afdelingsbestyrelsen ville spise sammen inden mødet kl 17.30. 

Vibeke Hansen ville sørge for øl, vand, kage, kaffe og fløde. 
Anita Wittusen og Maja Reutzer ville sørge for mad. 

Ejendomskontoret ville sørge for opstilling af borde. 
 

B. Driften til og fra 
 Status på:  

i. Etablering af vaskeplads på materialegården 

Michael Willumsen orienterede om, at vaskepladsen var etableret og at der ville blive lavet en vejledning på 

hvordan man kom ind. 
Reservationssystem udestod. Det blev diskuteret, at gøre reservationssystemet elektronisk. Et oplæg til 

regelsæt og reservationssystem forsøges klar til næste møde. 
Ejendomskontoret afventede svar fra Albertslund Kommune. 

Det blev bemærket, at beboere skulle betale 100 kr. for udlevering af en brik. 

 
ii. Afvaskning af huse – Jobcenter, Albertslund kommune og TKI 

Michael Willumsen orienterede om en aftale med et firma om en demonstration af filteret, hvorefter 
afvaskningen kan påbegyndes.  

Ejendomskontoret ville fremsende hele sagen til Afdelingsbestyrelsen. 
 

To parterehuse ved Brogaards plads ville blive afvasket i forbindelse med demonstrationen af filteret på 

opfordring af en henvendelse fra Miljøgruppen. 
 

iii. Brug af Spættegrunden 
Ejendomskontoret havde fået en brugsaftale med Albertslund Kommune om brug af Spættegrunden for fem 

år.  

Det blev bemærket, at det var en for kort tidshorisont, og Ejendomskontoret ville derfor kontakte 
Albertslund Kommune om at få tidshorisonten udvidet til mindst 10 år. Derudover ville Ejendomskontoret 

sigte efter, at den part, der opsiger aftalen, også har ansvaret for afvikling af pladsen. 
 

Ejendomskontoret ville arbejde videre med brugsaftalen. 
 

iv. Ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 

Afventede Albertslund Kommune. 
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v. Varmevekslere – totaløkonomisk vurdering 

Michael Willumsen orienterede om et notat vedr. varmevekslere og ville fremsende det til 
afdelingsbestyrelsen.  

 

vi. Interaktivt værktøj til brugerinddragelse ved udvikling af eksempelvis 
legepladser 

Michael Willumsen og Anita Wittusen havde deltaget i mødet og orienterede om udbyttet. Det interaktive 
værktøj kan hentes på www.praxis21.dk under ”caseoversigt”. 

 
vii. Alternative materialer til plankeværker og lignende 

Den 27. august afholdes der møde i gruppen. 

Materialer var indhentet. 
 

viii. Stier og skure, registrering af tilstand. 
Udestod. 

  

 Leje af beboerhus for genhusede beboere 

Det blev gennemgået på sidste afdelingsbestyrelsesmøde d. 15/6 og det var taget til efterretning. 
Der blev ønsket en oversigt over genhusningsboliger. 

Genhusning og udlejning af boliger blev diskuteret – eksempler samles af Flemming V. Wallin og fremsendes 
til VA’s bestyrelse. 

 

TIL DRIFTEN:  
 

Det blev bemærket, at der manglede opsamling af sammenpustede blade. Michael Willumsen ville følge op. 
 

Der blev udtrykt ønske om fejning og oprydning af arealet om fredagen inden beboerhuset udlejes. Det blev 
bemærket, at beboerhusgruppen tager sig af problematikken. 

 

C. Møde med grupper og udvalg den 29. juni, evaluering og referat - Postliste punkt 7 
R 

Der var kommet en indsigelse, men Afdelingsbestyrelsen fastholdt, at referatet var fyldestgørende.  
 

D. Repræsentantskabsmøde i Antenneforeningen Brøndby – orientering 

Flemming V. Wallin orienterede om mødet. VA 4 Syds forslag var faldet og medlemsgebyret var stort set 
uændret. 

 
E. Gennemgang af husorden med fokus på kæledyr/avl 

Det blev understreget, at manglende neutralisering af katte kræver dispensation fra Ejendomskontoret og 
Afdelingsbestyrelsen. Avl er udelukket af punkt 2 i husordenen. 

Det blev diskuteret, om der skulle gives mulighed for dispensation til avl ved henvendelse til 

Ejendomskontoret og godkendelse i Afdelingsbestyrelsen.  
Materialet fra beboermødet d. 19. maj 2009 skal fremskaffes og det skal diskuteres på et kommende møde 

(ikke det næste).  
 

F. Beboerhenvendelser 

 Manglende udendørs vedligeholdelse - Postliste punkt 7 I og 7 Q 

Det blev bemærket, at det var forventet udbedret, Ejendomskontoret ville følge op og Flemming V. Wallin 
ville på afdelingsbestyrelsens vegne rette henvendelse til beboerne om de er tilfredse. 

 
 Klage - Postliste punkt 7 J 

Flemming V. Wallin orienterede om afsendt svar og det blev taget til efterretning. 

 
 Vedr. vedligehold af udearealer inkl. klage - Postliste punkt 7 Y 

Michael Willumsen orienterede om sagen og Ejendomskontoret tog klagen til efterretning. 

http://www.praxis21.dk/
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Afdelingsbestyrelsen ville opfordre Miljøgruppen til at udarbejde en plan over områderne, der udspecificerer 

særlige hensyn i afdelingens grønne arealer samt beskrivelse af standarder for græs og hækklipning, for at 
imødegå denne situation fremover. 

 

 Klage sendt til Miljøgruppen - Postliste punkt 7 Z 

Klagen blev taget til efterretning. 
 

G. Indkøb af tablets til afdelingsbestyrelsen 
Det skulle undersøges, hvor mange af de fraværende medlemmer, der ønskede tablets. Af de 

tilstedeværende medlemmer ønskede tre medlemmer tablets. 
Anita Wittusen ville undersøge, hvor mange tablets der skal indkøbes. Herefter ville Michael Willumsen 

bestille tablets på Afdelingsbestyrelsens opfordring.  

 
H. Kørsel på gangbelægning 

Punktet blev udskudt til næste møde. 
 

I. Reetablering af Ørnen 12 - Postliste punkt 7 F 

Tommy Larsen orienterede om sin henvendelse og opfordrede til at undersøge procedurer med BO-VEST. 
Michael Willumsen vedkendte sig, at han havde godkendt arbejdet før al maling var væk fordi standen var 

tilsvarende resten af afdelingen. Fremover kunne en sådan sag køres som en principsag, og 
Ejendomskontoret ville reagere hurtigere på overtrædelser. 

 

Sagen blev betragtet som afsluttet. 
 

5. Opfølgning  
A. Markvandring tirsdag den 28. april 

 Plankeværk Hanen 5B 

 Beboerhusets facade 

B. Ravnens legeplads, oplæg til eventuel renovering 
C. Udlejning af genhusningsboliger 

Punkt 5 blev udskudt til næste møde. 

 
6. Grupper og udvalg 

A. Orientering - Vedligeholdelsesreglementet, arbejdsgruppe 
B. Orientering - Kvarterudtryk og byfornyelse 

C. Orientering - Følgegruppen vedr. renovering  

D. Orientering - Fremtidens affaldsløsning 
E. Orientering - Ombygning af beboerhuset, arbejdsgruppe 

Punkt 6 blev udskudt til næste møde. 
 

7. Post 
A. 16-06-2015 - Placering af molokker i Ørnens kvarter, Tommy Larsen og Anita Wittusen 

B. 17-06-2015 - Opfølgning på foreningsmødet den 2. juni, BO-Vest 

C. 18-06-2015 - Referat, BO-Vest og Tommy Larsen m.fl. 
D. 18-06-2015 - Ny økonomichef i BO-VEST, BO-Vest 

E. 18-06-2015 - Resultat af flytteudbuddet - Gårdhusene i AB Syd, Peter Føhrby Nybom 
F. 19-06-2015 - Skal Ørnen 12A rydde op efter sig, Tommy Larsen 

G. 22-06-2015 - Referat af repræsentantskabsmøde i BO-Vest, BO-Vest 

H. 23-06-2015 - Status på gårdhusene AB Syd, Peter Føhrby Nybom 
Afdelingsbestyrelsen blev opfordret til at gennemgå skriftligt materiale. 

 
I. 23-06-2015 - Svar: Manglende udendørs vedligeholdelse, Flemming V. Wallin 

J. 23-06-2015 - Svar: Klage, Flemming V. Wallin 
K. 26-06-2015 - Svar på opgaver fra referat af møde den 15. juni 2015, Michael Willumsen 

L. 26-06-2015 - Gårdhusene i Albertslund Syd - Resultat af licitation AB Syd, Peter Føhrby Nybom 

Materialet var sendt rundt elektronisk. 
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M. 29-06-2015 - Regulativer for affald i høring nu, Albertslund Kommune 
Afdelingsbestyrelsen ville ikke sende et høringssvar. 

 

N. 29-06-2015 - Ansøgning om aktivitetsbevillinger, Tove Meyling 
O. 30-06-2015 - Plejeplaner, Flemming V. Wallin 

P. 30-06-2015 - Ombygning af beboerhus, Flemming V. Wallin og Michael Willumsen 
Q. 30-06-2015 - Manglende udendørs vedligeholdelse, Beboerhenvendelse 

R. 30-06-2015 - Referat fra VA 4 Syd møde med grupper og udvalg, Flemming V. Wallin m.fl. 
S. 01-07-2015 - God ide, Jørgen Hansen 

Vibeke Hansen ville følge op på henvendelsen på afdelingsbestyrelsens vegne. 

 
T. 03-07-2015 - Oversigt over referent-timer, BO-Vest 

U. 07-07-2015 - Skal vi gøre noget sammen, Majbritt Brander 
Afdelingsbestyrelsen ville ikke gå ind i dette. 

 

V. 07-07-2015 - BO-VEST inviterer til Boligpolitisk forum, BO-Vest 
Det blev understreget, at der var individuel tilmelding.  

 
W. 30-06-2015 - Kursustilbud fra BL, BO-Vest og Flemming V. Wallin m.fl. 

X. 09-07-2015 - Budget 2016 - kommentering, Flemming V. Wallin 

Y. 09-07-2015 - vedr. vedligehold af udearealer inkl. klage, Beboerhenvendelse 
Z. 14-07-2015 - Klage sendt til Miljøgruppen, Beboerhenvendelse 

Æ. 19-07-2015 - Indkaldelse til beboermøde, Flemming V. Wallin 
Indkaldelsen var indsendt til Betonhjertet. 

 
Ø. 21-07-2015 - ABC status 2. kvartal 2015, Mai Green Petersen 

 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

- Afklaring af husdyrsreglement i forhold til hvad der er vedtaget på beboermøde 19. maj 2009. 
- Kørsel på gangbelægning 

- Beboermøde 

 
9. Eventuelt 

Der blev informeret vedr. urinafvisende maling 


