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Afdelingsbestyrelsesmøde 15. juni 2015, kl. 19:00  
Referat  
 
Deltagere:  

 

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal 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. 1. juni 2015 
Referatet blev godkendt. 

 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015 
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Lenette Nielsen 
Kage: Vibeke Hansen 

 

4. Økonomi og drift 
A. Økonomi 

 Budgetkontrol - bilag findes i Dropboks 

Budgetkontrollen blev omdelt og Michael Willumsen gennemgik den med følgende bemærkninger: 
På konto 109: renovation var der fejlagtigt noteret 450.000 som realiseret beløb, heraf skal 248.000 ikke 

være på 109, da de var budgetteret på konto 129-136. Fejlen var korrigeret. Renter på indestående var 
lavere end budgetteret. Årets forventede resultat var et overskud på 281.000. 

Budgetkontrollen blev taget til efterretning. 

 
B. Mødeplan 2. halvår 2015 - oplæg findes i dropbox 

 Afdelingsbestyrelsesmøder 

 Beboermøde(r) 

 Julefrokost for grupper og udvalg m.fl. 

Mødeplanen blev gennemgået og godkendt. 
 

C. Driften til og fra 

 Status på:  

i. Etablering af vaskeplads på materialegården 
Vaskepladsen forventedes færdigt ved udgangen af måneden. Det blev bemærket, at afdelingsbestyrelsen 

gerne ville have en godkendelse fra Albertslund kommune. Ejendomskontoret ville følge op. 
 

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

Ejendomskontoret havde planlagt et møde med et facadeafvaskningsfirma om leje af filter i næste uge. 
Derefter ville Ejendomskontoret følge op med arbejdstilsynet. Formålet var at opbygge kompetence internt i 

Ejendomskontoret. 
 

Flemming ville finde bilag fra Albertslund kommune og Teknologisk Institut, og fremsende dem til 
afdelingsbestyrelsen. 

 

iii. Reetablering af Ørnen 12 
Postliste punkt 7 F mail. 

Postliste punkt 7 G mail. 
Der blev spurgt ind til, hvorfor sagen ikke var overdraget til BO-VEST. Der blev svaret, at Ejendomskontoret 

havde forsøgt at løse sagen i mindelighed henblik på sagens karakter. 
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Der blev henvist til referatet fra 21. januar 2015.  

Michael Willumsen blev bedt om at følge op på, om der var behov for procedurer fremadrettet. 
Michael Willumsen understregede, at det ikke koster huslejekroner at ordne brystningen. 

Debatten blev lukket, hvorefter sagen betragtes som afsluttet. 

 
iv. Brug af Spættegrunden 

Ejendomskontoret havde rykket Albertslund kommune, og ville sende endnu en rykker d. 16/6 2015. 
 

v. Ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 
Ejendomskontoret havde fundet gammel dokumentation frem, og sendt materialet videre til Martin Olsen 

hos BO-VEST. Sagen afventede BO-VESTs jurist. 

 
vi. Varmevekslere – totaløkonomisk vurdering 

Efter afholdt møde med Albertslund Forsyning, var Ejendomskontoret positivt stemt overfor, at Albertlund 
Forsyning overtog drift af varmevekslere. Merudgiften ville være på varmeregningen. Varmeforbruget ville 

fremadrettet kunne overvåges af forsyningen som derved hurtigere kunne opdage eventuelle fejl. Der skulle 

afholdes endnu et møde. 
Mulighed for overvågning af varmeforbrug og afgivelse af kontrol med varmeindkøb blev diskuteret. 

 
Afdelingsbestyrelsen var fortsat afventende og ønskede at se en totaløkonomisk vurdering. 

 

vii. Interaktivt værktøj til brugerinddragelse ved udvikling af eksempelvis 
legepladser 

Ejendomskontoret orienterede om det interaktive værktøj. Det ville blive lanceret d. 22/6 på Republikken, 
Vesterbrogade 26, 1., sal. Ejendomskontoret opfordrede til, at et medlem fra legepladsudvalget deltog. Anita 

Wittusen ville deltage. 
 

 Alternative materialer til plankeværker og lign. 

Tommy Larsen og Michael Willumsen havde arbejdet med dette. Indhentning af vare- og materialeprøver 

var påbegyndt. Det forventedes, at afholde et møde om dette inden sommerferien, gerne med 
repræsentanter for leverandører.   

 
 Leje af beboerhus for genhusede beboere 

Afdelingsbestyrelsen indskærpede, at genhusede beboere skulle have samme rettigheder som egne beboere 

i genhusningsperioden. Ejendomskontoret tog det til efterretning. Afdelingsbestyrelsen ville informere 

Beboerhusgruppen.  
 

 Budget 2016 v1 - oplæg og langtidsplan findes i Dropbox 

Oplæg og langtidsplan blev omdelt og Michael Willumsen orienterede. Der var en forhøjelse pr. m2 på 2,14 
% og henlæggelser var øget. Der var ingen særlige ting at bemærke, kun prismæssige justeringer. 

Budgettet blev diskuteret. 
Ejendomskontoret ville fremsende en specifikation af konto 114-119 samt afdelingsbestyrelsens 

kursusforbrug.  

Renovering af affaldsordning var ikke på langtidsplanen: derfor blev det besluttet, at stille forslag til 
beboermødet om at budgettere det på konto 116 for 2016. 

Det blev bemærket, at det akkumulerede overskud skulle fremgå af budgettet. 
Ejendomskontoret blev bedt om en oversigt over akkumuleret overskud pr år og afvikling af akkumuleret 

overskud pr år. Ejendomskontoret ville følge op med BO-VEST. 

Ejendomskontoret opfordrede til, at afdelingsbestyrelsen henvendte sig løbende med eventuelle spørgsmål. 
 

D. Møde med grupper og udvalg den 29. juni 
Flemming V. Wallin orienterede om tilmeldinger og afbud til mødet. Det blev bemærket, at mødet krævede 

stor deltagelse for at blive afholdt. Dagsorden ville blive sendt ud og en uge inden besluttes om mødet 
afholdes. 

 Dagsorden 

Grønt regnskab – oplæg ved Mikkel Ellung Larsen, BO-VEST 
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Budget 

Ansøgningsprocedure til Aktivitetsmidler fra klubber 
Nyt fra grupper og udvalg 

 

Flemming V. Wallin ville udarbejde og fremsende dagsorden og påmindelse om mødet til grupper og udvalg. 
Anita Wittusen ville stå for kage og kaffe. 

 
E. Gennemgang af husorden med fokus på kæledyr/avl 

Punktet blev udsat til næste møde. 
 

F. Grønt regnskab - findes i Dropbox 

Michael Willumsen og Flemming V. Wallin orienterede om det grønne regnskab, der dækkede energital for 
VA 4 Syd. Særligt varmeforbruget var højt i VA 4 Syd. Elforbrug blev yderligere diskuteret. 

 
G. Beboerhenvendelser 

 Manglende udendørs vedligeholdelse 

Postliste punkt 7 L mail. 

Der blev udtrykt undren over manglende svar fra BO-VEST. 
Vedr. kampen mod invaderende vilde brombær: Ejendomskontoret ville følge op og vende tilbage til 

Afdelingsbestyrelsen.  
Vedr. jorden under flisebelægning forsvinder: Ejendomskontoret ville følge op og vende tilbage til 

Afdelingsbestyrelsen. 

Vedr. Slisken ved vores carport er ødelagt pga. frost: Det blev besluttet, at afvente kommunen og sagen om 
Svanens Stikvej. 

 
 Manglende græsslåning ud til Vridsløsevej 

Postliste punkt 7 O mail, og mail bilag. 

Det blev besluttet, at Afdelingsbestyrelsen ville henvise til Miljøgruppen med henvisning til beboermødet. 
Svaret skulle understrege at kompetence til denne type beslutninger ligger hos Miljøgruppen. 

 

5. Opfølgning  
A. Markvandring tirsdag den 28. april 

 Tilstandsrapport vedr. skure 

 Tilstandsrapport vedr. flisebelægning 

 Plankeværk Hanen 5B 

 Beboerhusets facade 

Driften ville lave en opgørelse over skure og flisebelægninger i kategori 1, 2, 3. Hanen 5B ville blive bragt i 
orden. Der ville blive indhentet pris på maling og afvaskning af beboerhuset.  

 

B. Ravnens legeplads, oplæg til eventuel renovering 
Michael Willumsen orienterede om priser. Det ville koste omkring 20.000,- at male legepladsen.  Udskiftning 

af grus til støbegummiasfalt ville koste ca. 150.000.  
Det blev præciseret, at der ønskedes måtter med huller hvor græsset kunne gro op igennem samt græs på 

resten af arealet. Ejendomskontoret ville indhente priser på dette efter dialog med legepladsudvalget. 
 

C. Udlejning af genhusningsboliger 

Afventede BO-VEST. 
 

6. Grupper og udvalg 
A. Orientering - Vedligeholdelsesreglementet, arbejdsgruppe 

Intet nyt 

 
B. Orientering - Kvarterudtryk og byfornyelse 

Et projekt var påbegyndt om at opsætte tre plantekasser på skolestien. 
   

C. Orientering - Følgegruppen vedr. renovering 
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 Fællesmøde mellem VA 4 Syd og VA 4 Nord den 8. juni  

 Postliste punkt 7 J mail, og mail bilag. 

Flemming V. Wallin orienterede om mødet. Næste møde var planlagt til d. 27. august. Udskiftning af tage 

blev diskuteret. 
 

D. Orientering - Fremtidens affaldsløsninger 

 Postliste punkt 7 D mail, og 3 mail bilag. 

 Postliste punkt 7 H mail. 

Det blev bemærket, at der skulle træffes beslutning senest til november. Punktet ville blive forsøgt 
inkluderet på budgetbeboermødet. 

 
E. Orientering - Ombygning af beboerhuset, arbejdsgruppe 

Ejendomskontoret afventede svar fra ekstern rådgiver. 
 

7. Post 

A. 02-06-2015 - Hvem betaler vores driftsfolk for at holde kommunens område?, 
Tommy Larsen inkl. svar fra Flemming V. Wallin 

Michael Willumsen orienterede om driftsaftale med kommunens driftsafdeling. 
 

B. 04-06-2015 - Invitation til spørgeskema, Dansk Kabel TV 

C. 04-06-2015 - Vigtig information ang. udbud af AB Syd og mødeaflysning, Flemming 
V. Wallin 

Se punkt 6 C. 
 

D. 04-06-2015 - Valg af ny affaldsordning i dit boligområde, Albertslund Kommune 
Afdelingsbestyrelsens medlemmer blev opfordret til at læse mailen. Ejendomskontoret undrede sig over ikke 

at have modtaget denne mail. 

 
E. 04-06-2015 - Antenneregnskab, respons fra beboer 

Det blev taget til efterretning. 
 

F. 09-06-2015 - Ørnen 12A, Tommy Larsen 

Se punkt 4 C iii. 
 

G. 09-06-2015 - Ørnens Kvt. 12 A, Michael Willumsen 
Se punkt 4 C iii.  

 

H. 09-06-2015 - Nye affaldsordninger i Albertslund, BO-Vest 
Se punkt 4 C Budget 2016 v1 og punkt 6 D. 

 
I. 09-06-2015 - Udvalg og grupper i VA 4 Syd, Flemming V. Wallin 

Se punkt 4 D. 
 

J. 10-06-2015 - Opfølgning på evt. midlertidig udlejning af genhusningsboliger, BO-

Vest 
Det blev taget til efterretning. 

 
K. 10-06-2015 - Repræsentantskabsmøde i Antenneforeningen Brøndby, Flemming V. 

Wallin 

Dorthe Larsen, Maja Reutzer og Flemming V. Wallin ville deltage på repræsentantskabsmødet.  
 

L. 10-06-2015 - Manglende udendørs vedligeholdelse, beboerhenvendelse 
Se punkt 4 G. 

 
M. 11-06-2015 - Liste over VAs afdelingsbestyrelser, BO-Vest 

Til orientering. 
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N. 12-06-2015 - ABC statusbrev, Albertslund Boligsociale Center 
Til orientering. 

 

O. 12-06-2015 - Klage, beboerhenvendelse 
Se punkt 4 G. 

P. 15-06-2015 - Budgetkontrol 2015 og udkast til budget 2016, Michael Willumsen 
Se punkt 4C: Budget 2016 v1 

 
Q. 15-06-2015 - Beslutningsgrundlag og proces, Tommy Larsen 

Punktet blev udskudt til næste møde. 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

A. Beslutningsgrundlag og proces 
B. IT – iPad-kurser 

C. Kørsel på gangbelægning 

D. Husdyr 
 

9. Eventuelt 
Michael Willumsen orienterede om, at det nu var det muligt at se tv på tablets og telefoner via YouSee. 

 

Afdelingsbestyrelsen havde modtaget mundtlige klager vedrørende beboerhuset: Dels at det ikke var muligt 
at bruge legepladsen når der var nogen, der havde lejet beboerhuset, dels at der var observeret ulovlig 

parkering udenfor beboerhuset. Afdelingsbestyrelsen ville opfordre Beboerhusgruppen til at tydeliggøre 
regler for brug af areal ved leje af beboerhuset. 


