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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 14. september 2015, kl. 19:00  
Referat 
 
Til stede: 

 

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

Flemming V. Wallin 
  Suppleanter: Dorthe Larsen og Tommy Larsen 

  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen 
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Lenette Nielsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med rettelse af nummerering under punkt 4. 

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 25. august 2015 

Det udsendte referat med formandens rettelser blev godkendt. 

  
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet mandag d. 5. oktober 2015 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Lenette Nielsen 

Kage: Anita Wittusen 

 
4. Økonomi og drift 

A. Økonomi 
 Budgetopfølgning 

Budgetkontrollen ville først være klar d. 10/10 2015. Det undrede afdelingsbestyrelsen og derfor skulle der 

rettes henvendelse til VA om hvorfor det årlige antal budgetkontroller var reduceret uden at afdelingerne var 
adviseret.  

 

 Beboermøde den 7. september 

i. Evaluering  
Beboermødet blev positivt evalueret. Det blev foreslået at variere talerne mere og lade afdelingsbestyrelsen 

fremlægge flere punkter.  
 

Kommentar om høring om besparelseskatalog blev diskuteret.  

 
ii. Opfølgning 

Vedr. molokker:  
Placering og design skal fortsat besluttes. Der vil blive afholdt et møde med Joca d. 15.9.2015. Anita 

Wittusen vil deltage i mødet sammen med Michael Willumsen. Når det endelige projekt er fastlagt, skal der 

afholdes et beboermøde for at træffe beslutning. 
Der blev spurgt ind til et alternativt forslag med bedre handicapadgang. Mail fremsendt d.d. Michael 

Willumsen ville følge op med rådgiverne. 
Michael Willumsen vil fortsætte projektet og løbende holde afdelingsbestyrelsen orienteret.  

 
Vedr. mulig fældning af træer:  

Ejendomskontoret havde handlet på nogle af de kritiske træer nævnt på mødet. Miljøgruppen havde på 

beboermødet tilbudt at gennemføre en undersøgelse i afdelingen. Det blev understreget, at kompetencen til 
at træffe beslutninger vedr. de grønne områder var Miljøgruppens.  

Afdelingsbestyrelsen ville afvente til oktober/november og tage punktet op igen for at sikre at der blev fulgt 
op på beboermødets beslutninger.   

 

 Ekstraordinært beboermøde i foråret 

i. Ombygning af beboerhuset 
Det blev diskuteret, hvor meget Afdelingsbestyrelsen skulle involvere sig i projektet.  
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Det blev besluttet, at afstå fra at deltage i planlægningsarbejdet, men fremadrettet lade Ejendomskontoret 
og Beboerhusgruppen arbejde sammen om at udarbejde et forslag til beboermødet. Ejendomskontoret ville 

holde Afdelingsbestyrelsen orienteret.  

 
ii. Placering af molokker 

Der vil blive stillet forslag til beboermødet. 
 

iii. Aktivitetsplads 
Beboerhusgruppen og legepladsudvalget har begge været involveret i arbejdet. Legepladsudvalget er 

tovholder på projektet og udarbejder forslag til beboermødet i samarbejde med Ejendomskontoret og 

Beboerhusgruppen.  
 

Det blev bemærket, at de fortsat afventede godkendelse fra Albertslund Kommune. 
 

B. Driften til og fra 

 Status på:  

i. Etablering af vaskeplads på materialegården 
Bookingsystem udestod. 

 
ii. Afvask af facaderne  

- Jobcenter samarbejde 

- Procedure, Albertslund Kommune og TKI 
- Beboerinformation 

Michael Willumsen orienterede om erfaringer med afvaskning af facader ved Brogaards Plads. Det var meget 
effektivt og der blev brugt almindeligt vand. Der manglede opsamling af afvaskningsvand på en af facaderne 

pga. manglende plads, men ellers var filtreringssystemet brugt. 
 

Michael Willumsen orienterede om et tilbud indhentet på afvask af facaderne på 2900,- kr. pr hus excl. 

moms og anbefalede, at Afdelingsbestyrelsen tog imod tilbuddet. Det blev foreslået, at indhente tilbud på et 
kvarter og gennemføre arbejdet der. Dertil kom pris for efterfølgende maling. Michael Willumsen ville også 

indhente tilbud på maling. 
 

Det blev besluttet, at tage diskussionen med på et følgegruppemøde og derefter overveje at sætte den til et 

beboermøde. 
 

iii. Brug af Spættegrunden 
Afventede Albertslund Kommune. 

 
iv. Ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 

Afventede BO-VEST og Albertslund Kommune. 

 
v. Alternative materialer til plankeværker og lignende 

Der var planlagt et møde med en mulig leverandør d. 21.9.2015 om forsøgsopsætning af tre plasticmoduler 
med forskellige udtryk. Forventet levetid på plasticmoduler skal undersøges. Komposit skal yderligere 

undersøges. 

 
vi. Markvandring tirsdag den 28. april 

- Plankeværk Hanen 5B 
- Beboerhusets facade 

Ejendomskontoret vil følge op på plankeværket.  

Ejendomskontoret orienterede om indhentet pristilbud på renovering af beboerhusets facade: Omkring 
100.000 + moms. Ejendomskontoret vil på Afdelingsbestyrelsens opfordring inkludere facaden i projektet om 

ombygning af beboerhuset. 
 

vii. Begrænsning af motorkørsel på gangbelægning 
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Det blev diskuteret, at revidere udlejningsregler, da de på nuværende tidspunkt tillader kørsel op til 

beboerhuset. Opsætning af pullerter blev diskuteret. Det blev besluttet, at opsætte to pullerter i hver ende – 
den ene med lås og udlevere nøglen hertil ved udlejning af beboerhuset og tillade på- og aflæsning (men 

ikke parkering). Udlejningsregler skal fremsendes til Afdelingsbestyrelsen og diskuteres på næste møde. 

 
C. Beboerhenvendelser 

 Fra afdelingsbestyrelsesmøde den 25. august 2015 

7 S Mail - VS eternitplader m.m. 
Orienteringsmail vedr. eternitplader. Flemming V. Wallin svarer afsenderen, 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
Ejendomskontoret orienterede om at eternitplader skiftes samlet cirka en gang i kvartalet af økonomiske 

hensyn. 

  
D. Indkøb af tablets til afdelingsbestyrelsen 

Tablets var indkøbt, leveret og opsat. Afdelingsbestyrelsen blev opfordret til at deltage i BO-VESTs iPad 
kursus d. 20.10.2015. 

 

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

Afdelingsbestyrelsen har kigget på reglerne og har taget dem til efterretning. De, der måtte have interesse 
heri, udarbejder et oplæg til et kommende beboermøde. 

 

F. Beslutningsproces 
Det blev forklaret, at én beboers henvendelse ikke burde være nok til at afstedkomme større beslutninger 

fra Afdelingsbestyrelsen. Det blev understreget, at Afdelingsbestyrelsen skal forholde sig til alle beboeres 
henvendelser. Problemernes omfang og relevans undersøges inden der træffes beslutninger – eventuelt på 

et beboermøde eller ved urafstemning. 
 

Beslutningsproces vedr. træfældning og etablering af legepladser blev diskuteret. Input til fremtidige 

procedurer kan fremsendes til afdelingsbestyrelsen. 
 

5. Opfølgning  
A. Ravnens legeplads 

Istandsættelse var planlagt til 2016. Anita Wittusen fremsender Legepladsudvalgets og Ejendomskontorets 

oplæg inklusiv økonomi til Afdelingsbestyrelsen. 
 

B. Udlejning af genhusningsboliger + oversigt over genhusningsboliger 
Oversigten var modtaget fra Ejendomskontoret. 

Notat vedr. udlejning af genhusningsboliger afventer VAs bestyrelse.  
 

6. Grupper og udvalg 

A. Kontaktpersoner til grupper og udvalg 
Det blev bemærket, at Afdelingsbestyrelsen ønsker at optimere kontakten til grupper og udvalg. Derfor blev 

det besluttet, at Afdelingsbestyrelsen skal have følgende officielle kontaktpersoner fra alle grupper og 
udvalg:  

 Beboerhusgruppen: Maja Reutzer  

 Genbrugsgruppen: Vibeke Hansen 

 Miljøgruppen: Flemming V. Wallin 

 Udvalget for kvartersudtryk og byfornyelse: Tommy Larsen 

 Følgegruppen: Flemming V. Wallin 

 Aktivitets- og legepladsudvalget: Anita Wittusen 

Derudover skal der afholdes to årlige møder med grupper og udvalg. Flemming V. Wallin udarbejder 

information til grupper og udvalg om beslutningen.   
 

B. Orientering - Vedligeholdelsesreglementet, arbejdsgruppe 
Udestod. 
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C. Orientering - Kvarterudtryk og byfornyelse 
Kort orientering. 

 

D. Orientering - Følgegruppen vedr. renovering 
Flemming V. Wallin orienterede kort om usikkerhed omkring finansiering vedr. AB Syd fra 

Landsbyggefonden. Næste møde afholdes 3.12.2015.  
 

E. Orientering - Ombygning af beboerhuset, arbejdsgruppe 
Punktet udgår da Beboerhusgruppen fremover er ansvarlig for forslag til ombygningen.  

 

F. Orientering - Sti- og skurgruppe 
Stien langs kanalen ved Svanens kvarter var udbedret.  

 
7. Post 

A. 25-08-2015 - Kurser i BO-VEST, BO-Vest 

B. 26-08-2015 - Forbrug af driftstimer, Jørn Hegnsborg og Tommy Larsen 
C. 26-08-2015 - Har I valgt ny affaldsordning i dit boligområde REMINDER, 

Albertslund kommune 
Ejendomskontoret ville svare Albertslund Kommune.  

 

D. 26-08-2015 - Revideret budget, langtidsplan, forslag, Michael Willumsen 
E. 26-08-2015 - Forslag til behandling på beboermødet 07-09-2015, Flemming V. 

Wallin 
F. 27-08-2015 - Dagsorden med bilag til følgegruppemøde 03-09-2015, Peter F. 

Nybom 
G. 27-08-2015 - Afdelingens styringsdialogskema, BO-Vest 

Afdelingens styringsdialogskema var ikke ændret i forhold til tidligere versioner. 

  
H. 28-08-2015 - Beboermødematerialer, Flemming V. Wallin 

Bilag findes i dropbox under Beboermøder 
I. 28-08-2015 - Nyhedsbrev fra BO-Vest 

J. 28-08-2015 - VS: Opdatering vedr. klager, beboerhenvendelse 

K. 01-09-2105 - Jubilæumsfest, Tove Meyling og Flemming V. Wallin 
L. 03-09-2015 - Ny ASA-politik i BO-VEST, BO-Vest 

Afdelingsbestyrelsen blev opfordret til at læse ASA-politikken.  
 

M. 10-09-2015 - Kursustilbud fra BO-VEST, BO-Vest 
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Kageordning. 
 

9. Eventuelt 
Mail om affaldsløsning var ikke sendt til Ejendomskontoret, men Ejendomskontoret vil svare. 

 

Michael Willumsen orienterede om åbent hus arrangement vedr. Kanalprojektet. Materiale fremsendes til 
Afdelingsbestyrelsen.  

 
Kageordning blev diskuteret: der blev opfordret til at kagebagning gik på tur. Anita Wittusen laver en liste 

med datoer, hvor alle kan skrive sig på til at bage kage: skema klargøres til næste gang.  


