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Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 25. august 2015, kl. 19:00  
Referat 
 
Deltagere: 

 

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Anita Wittusen, Tonny Bodal og Flemming V. Wallin 

  Suppleanter: Dorthe Larsen og Tommy Larsen 
  Drift/BO-Vest: 

Afbud:  

Michael Willumsen 

Maja Reutzer 
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Mette Svendsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelser til dagsorden: punkt under ’post’ vedr. mail fra 5. august til afdelingsbestyrelsen ang. 

stibelægning i Svanen.  
Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015 
Referatet blev godkendt.  

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet mandag d. 14. september 

2015 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Linette (Bo-Vest) 

Kage: Dorthe Larsen 
 

4. Økonomi og drift 

A. Økonomi 
 Budget 2016 

i. Gennemgang af budget oplæg 

7 Q Mail - Budget forslag 2016 
Michael Willumsen gennemgik budgettet. 

Ombygning af beboerhuset: pengene lånes i afdelingen og der afdrages 
med 1/10 om året (60.000-70.000). Dette er medtaget i budgettet og noteret 

på konto 126. Det blev foreslået at tage ombygningen til afstemning på et 

beboermøde og evt. finansiere ombygningen af afdelingens overskud. Det blev 
vedtaget at forslaget tages op på et ekstraordinært beboermøde i foråret. Det 

afsatte beløb ændres i det akkumulerede overskud i budgettet.  
 

Rettelser fra sidste bestyrelsesmøde er indført i budgettet.  

0,12 % i huslejestigning rettes til for at opnå nul % i huslejestigning. 
Konto 120: stigning i henlæggelsesniveau i forbindelse med langtidsplanen. 

Konto 126: nedskrives til 50.000 – se ombygning af beboerhus.  
Michael Willumsen justerer budgettet, således at huslejestigningen ender på 0 

%.  
 

Langtidsplan: 

Michael Willumsen orienterede. 
Regnskab fra 2014 og budget fra 2015 figurerer nu på langtidsplanen.  

Nye badeværelser: der er ikke afsat penge til badeværelser. De 13.900.000 der 
figurerer på langtidsplanen for 2018 fjernes.  

10 poster er rykket fra 2016 til 2020.  

Forslag om at slette A65 og forhøje A62 til 800.000. Forslaget blev vedtaget i 
bestyrelsen.  

A67 ’legeudstyr’: ændres til ’aktivitets- og legepladser’.  
A68 ’beplantning’: 2016, 2017, 2018 og 2019 akkumuleres til 2020.  
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A69 budgetteres med ét beløb på 1.000.000 i 2020.  

A50 ’carporte’: samles med A51 ’skure’ i 2016, 2017, 2018, 2019. 
A17 ’eftersyn af tage’: rykkes til 2018.  

Michael Willumsen tilretter langtidsplanen ud fra ovenstående rettelser.  

ii. Oversigt over akkumuleret overskud pr år, samt afvikling 
Michael Willumsen orienterede:  

Akkumuleret overskud er altid en 1/3 af totalen.  
 Beboermøde den 7. september 

i. Ny affaldsløsning: Forslag om Molokker  

Rettelse til forslag: forslaget er endnu ikke besluttet på beboermødet. I forhold 
til placering af molokkerne afholdes der et ekstraordinært beboermøde i foråret. 

Prisen i forslaget blev godkendt af bestyrelsen og Michael Willumsen tilføjer 

dette til langtidsplanen.  
ii. Ombygning af beboerhus: Informationsoplæg til beboermødet 

Se punkt 4.A.i. 
iii. Indkomne forslag 

7 U Mail - Forslag til budget 2016 

Forslag fra beboerhus-udvalget: lille ombygning vedr. vægge og elinstallationer.  
Dorthe Larsen og Michael Willumsen afklarer med beboerhus-udvalget hvilket 

forslag der ønskes fremsat på beboermødet.  
Forslag fra Flemming V. Wallin vedr. udvalg for byfornyelse og kvartersudtryk. 

Forslaget udsendes til alle i bestyrelsen.  

Forslag fra Tommy Larsen vedr. aktivitetsplads – det blev i bestyrelsen besluttet 
af der ikke udbetales penge til projektet før at beboerne er hørt på evt. 

ekstraordinært beboermøde.  
Forslag til budgetbeboermøde: forslag om mulighed for at rette henvendelse til 

ejendomskontoret i forhold til beskæring af buske og træer i haver. Forslaget 
fremsættes på beboermødet d. 7. september.  

Forslag fra genbrugsgruppen: rettelser til kommissoriet og ordensreglerne skal 

være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 27. august.  
Flemming V. Wallin samler materiale til beboermødet og sender til Michael 

Willumsen.  
 

 

B. Driften til og fra 
 Status på:  

i. Etablering af vaskeplads på materialegården 

http://houseofcompany.dk/development/reserve/calendar.php  
Der var indhentet en pris på 4.000 kr. for reservationssystem. Flemming V. 

Wallin tager forslaget videre. Der indhentes ligeledes overslag på tilføjelser af 
bookinger af beboerhuset. Pladsen er klar til brug. Forslag: nøglebrik koster 100 

kr. i depositum, forslaget blev godkendt.  

ii. Afvaskning af huse – Jobcenter, Albertslund Kommune og TKI 
Michael Willumsen orienterede om metoder for afvaskning. Pris for afvaskning 

indhentes. Michael Willumsen følger op.  
iii. Brug af Spættegrunden 

7 T Mail - Emne til beboermødet den 7. september 2015 

Orienterings-mail modtaget. Der følges op. 
iv. Ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 

Forslag om midlertidig løsning i forhold til udkørsel ved carporten tilhørende 
Svanen 1D. Driften finder en løsning.  

v. Varmevekslere – totaløkonomisk vurdering 
Overflyttes til følgegruppen og slettes fra fremtidige dagsordener.  

vi. Alternative materialer til plankeværker og lignende 

Den 27. august afholdes der møde i gruppen. 

http://houseofcompany.dk/development/reserve/calendar.php
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vii. Stier og skure, registrering af tilstand. 

7 P Mail - Tilstandsvurdering af sti belægning og skure, samt bilag 1 til 6. 
Registreringen er færdiggjort og optegnelser er noteret i bilagene. Det blev i 

bestyrelsen besluttet at der udpeges en sti- og skurgruppe på baggrund af de 

iagttagelser der er gjort. Anita Wittusen og Tonny Bodal udgør gruppen 
sammen med Jørn Hegnsborg.  

Sti i Svanen fra bro til Sletbrovej langs Svanens Kvarter er kommunens sti – 
Michael Willumsen følger op i forhold til reparation af stien.  

viii. Markvandring tirsdag den 28. april 
- Plankeværk Hanen 5B 

Plankeværket er reparereret. Michael Willumsen undersøger.  

- Beboerhusets facade 
Rengøring af facaden. Michael Willumsen undersøger om der er foretaget 

rengøring og der foretages evt. yderligere rengøring.   
 

C. Beboerhenvendelser 

7 A Mail – Klage 
Klage vedr. grønt område – afsenderen har modtaget svar fra afdelingsbestyrelsen om, at 

kompetencen ligger hos miljøgruppen.  
7 O Mail - Re Manglende udendørs vedligeholdelse 

Der er ikke svaret på klagen, da beboerne i en senere henvendelse har anmodet om husleje 

reduktion, hvilket ligger udenfor afdelingsbestyrelsens kompetenceområde. Klagen og 
anmodningen sendes videre til driften og Bo-Vest. Flemming V. Wallin videresender mailen til 

bestyrelsen til orientering.  
7 S Mail - VS eternitplader m.m. 

Orienteringsmail vedr. eternitplader. Flemming V. Wallin svarer afsenderen, at bestyrelsen tager 
orienteringen til efterretning.  

D. Indkøb af tablets til afdelingsbestyrelsen 

Tablets er bestilt og leveres snarest.  
E. Kørsel på gangbelægning 

Knallertkørsel er forbudt på gangbelægning i henhold til Kommunes regler. Der blev stillet 
forslag om at opsætte fysiske forhindringer, så biler ikke kan køre på flisebelægninger, bl.a. 

foran beboerhuset. Forslaget blev vedtaget i bestyrelsen. Driften følger op. Regler om kørsel på 

flise- og gangbelægning tilskrives afdelingens ordensregler.  
F. Afvask af facaderne - information og procedure 

7 I Mail 1 til 8 
Der udleveres en skrivelse til beboerne. Dette tilføjes Betonhjertet. 

G. Ejendomsfunktionærerne, skråningerne, renholdelse i området, plader på huse mm. 
Dorthe Larsen orienterede om manglende oprydning i grønne områder og ødelagte plader på 

huse. Michael Willumsen følger op.  

 
5. Opfølgning  

A. Ravnens legeplads, oplæg til eventuel renovering 
Anita Wittusen orienterede om indhentet overslag på 100.000 kr. Det blev besluttet at 

legepladsen skal renoveres. Der er budgetteret med 50.000 til vedligeholdelse af legepladser. 

Forslag om at ændre budgettet, så der budgetteres med penge til vedligeholdelse af 
legepladser i 2016. Forslaget blev vedtaget. Michael Willumsen ændrer i budgettet.   

B. Udlejning af genhusningsboliger + oversigt over genhusningsboliger 
Godt værktøj over oversigten over genhusningsboliger er blevet præsenteret fra Driften. Anita 

Wittusen orienterede om møde i Bo-Vest. Flemming V. Wallin undersøger på kommende møde 

med Organisationsbestyrelsen.  
 

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

Der var intet nyt. 
B. Orientering - Kvarterudtryk og byfornyelse 
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Der er opsat plantekasser. Udvalget for byfornyelse og kvarterudtryk har ansvaret.  

C. Orientering - Følgegruppen vedr. renovering 
7 R Mail - SV !!aflysning af følgegruppemøde d. 27/8 vedr. gårdhusene i Albertslund Syd  

Flemming V. Wallin har godkendt at mødet er aflyst og opfordret til informationsmøde den 3. 

september mellem Peter Føhrby Nybom, 4 Nord og 4 Syd for følgegruppemedlemmer og 
afdelingsbestyrelser. Der er endnu ikke indkaldt til mødet.  

D. Orientering - Fremtidens affaldsløsning 
Punktet slettes. 

E. Orientering - Ombygning af beboerhuset, arbejdsgruppe 
 

7. Post 

A. 03-08-2015 - Klage, beboerhenvendelse, foreløbigt svar fra afdelingsbestyrelsen m.fl. 
B. 03-08-2015 - Åbent hus om renovering af KANALGADEN, Albertslund Kommune 

C. 03-08-2015 - Kursustilbud, BO-Vest 
D. 03-08-2015 - Invitation til Boligpolitisk forum, BO-Vest 

Ingen fra bestyrelsen deltog. 

E. 05-08-2015 - Spørgeskema Hvordan kan vi forbedre os, Dansk Kabel TV 
Flemming V. Wallin har svaret.  

F. 05-05-2015 - Træ dækker for solen i haven, beboerhenvendelse samt foreløbigt svar fra 
afdelingsbestyrelsen og Miljøgruppen 

Flemming V. Wallin har svaret på klagen. Miljøgruppen har kompetencen.  

G. 07-08-2015 - Afdelingens KÅS-tal, BO-Vest 
H. 07-08-2015 - Møde i LBF vedr. gårdhusene i AB Syd, Peter Føhrby Nybom 

I. 07-08-2015 - Afvask af facaderne, Tommy Larsen m.fl. 
J. 08-08-2015 - Opfølgning af sagen om beskæring og rengøring af facader, afdelingsbestyrelsen 

m.fl. 
Løsning er fundet, sættes i Betonhjertet.  

K. 11-08-2015 - Ansøgning om brugsret, kirkegårds+Spættegrund, Jørn Hegnsborg m.fl. 

Fra Albertslund Kommune.  
L. 11-08-2015 - Kursustilbud, BO-Vest 

Kursus omkring genbrug og ny sortering. Spørgsmål om driften kan betale for deltagelse for 
medlemmer af genbrugsgruppen. Michael Willumsen bekræftede af driften kan betale.  

M. 11-08-2015 - Problemer med e-mails i afdelingsregi, Tommy Larsen m.fl. 

Flemming V. Wallin har svaret. Forslag om at flytte afdelingens domæne til en anden udbyder. 
Flemming V. Wallin undersøger sammen med Jørgen Hansen.  

N. 11-08-2015 - Afdelingens styringsdialogskema, BO-Vest 
O. 11-08-2015 - Manglende udendørs vedligeholdelse, beboerhenvendelse 

P. 18-08-2015 - Tilstandsvurdering af sti belægning og skure, Jørn Hegnsborg 
Q. 19-08-2015 - Budget forslag 2016, Michael Willumsen 

R. 21-08-2015 - Aflysning af følgegruppemøde d. 27/8 vedr. gårdhusene i Albertslund Syd, Peter 

Føhrby Nybom 
S. 21-08-2015 - Eternitplader m.m., beboerhenvendelse 

T. 23-08-2015 - Emne til beboermødet den 7. september 2015, Tommy Larsen 
U. 23-08-2015 - Forslag til budget 2016, Beboerhusudvalget v/Tove Meyling 

V. 24-08-2015 - Driftsaftale - Status til bestyrelsen - Flytteoversigt, Jørn Hegnsborg 

 
Eventuelle udestående punkter fra seneste postliste. 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

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

Beslutningsproces 
 

9. Eventuelt 
 


