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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 5. oktober 2015, kl. 19:00  
Referat 
 
Til stede: 

 

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Anita Wittusen, Maja Reutzer 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.  

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 14. september 2015 

Referatet blev godkendt. 

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet mandag d. 26. oktober 2015 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Vibeke Rømming fra BO-VEST finder en referent 

Kaffe: Dorthe Larsen 

 
4. Økonomi og drift 

A. Økonomi 
 Budgetopfølgning (inkl. svar fra VA om hvorfor det årlige antal 

budgetkontroller var reduceret) 

Udestod. Det blev bemærket, at bogføring skulle være afsluttet d. 10. oktober 2015. Derefter udarbejdes 
budgetkontrollen, som kan forventes klar indenfor 14 dage. Flemming V. Wallin følger op. 

  

 Beboermøde den 7. september 

i. Opfølgning  
1. Referat - Postlisten 7 C 

Der var ingen kommentarer til referatet.  
 

2. Vedr. valg af molokker og handicapadgang 

Bilag i Dropbox: Image1 og Image2  
Michael Willumsen orienterede om et møde afholdt med leverandøren Joca. Molokkerne er godkendt af 

Dansk Handicapråd. Det er muligt, at sænke molokkerne 5-6 cm yderligere og eventuelt etablere en rampe 
på den ene side for at øge tilgængeligheden. 

 

Fuldt nedgravede overfor delvist nedgravede molokker blev diskuteret:  
De fuldt nedgravede er dyrere ved etablering og drift. Det blev understreget, at det er vigtigt, at molokkerne 

er tilgængelige i praksis. 
 

Afdelingsbestyrelsen ønskede at se dokumentation for Dansk Handicapråds godkendelse af molokkerne.  
 

Der var usikkerhed omkring Albertslund Kommunes pris for afhentning af affald i det udsendte prospekt. 

Michael Willumsen arbejdede med Agendacentret omkring en afklaring omkring dette: Det skal undersøges, 
om man betaler pr afhentning eller efter vægt. 

 
Placeringer, højdeindstillinger og tømningsmuligheder undersøges fortsat.  

 

3. Vedr. Fældning af træer  
Michael Willumsen orienterede om træer fældet efter aftale med Miljøgruppen. 
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 Helhedsplan - Økonomiske konsekvenser og muligheder 

Afdelingsbestyrelsen ønskede et BO-VEST oplæg om finansiering og udamortisering af lån mandag d. 

16.11.2015. Alternativt onsdag d. 11.11.2015. Flemming V. Wallin følger op. 
 

 Ekstraordinært beboermøde i foråret 

i. Ombygning af beboerhuset 

ii. Placering af molokker 
iii. Aktivitetsplads 

Det blev bemærket, at forslagene var behandlet under foregående punkter. Dato fastsættes senere.  
 

B. Driften til og fra 
 Status på:  

i. Etablering af vaskeplads på materialegården 

Reservationssystem udestod. Det blev besluttet, at vaskepladsen åbnes. Beboere kan henvende sig på 

Ejendomskontoret for at få en brik. Der betales et depositum på 100,- kr. 
 

ii. Afvask af facaderne  
- Jobcenter samarbejde 

- Procedure, Albertslund Kommune og TKI 

- Beboerinformation 
Der skal indhentes tilbud på maling. 

Afdelingsbestyrelsen ønskede at se dokumentation for sagen. Michael Willumsen fremsender dokumentation 
til afdelingsbestyrelsen.  

 
iii. Brug af Spættegrunden 

Afventer Albertslund Kommune. Michael Willumsen henvender sig på Afdelingsbestyrelsens opfordring til 

Albertslund Kommune igen.  
 

iv. Ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 
Afventer Albertslund Kommune. BO-VEST og Ejendomskontoret har gentagne gange henvendt sig til 

Albertslund Kommune. Afdelingsbestyrelsen vil snarest rette henvendelse til Albertslund Kommune om sagen 

– BO-VEST udarbejder et oplæg. 
 

v. Alternative materialer til plankeværker og lignende 
Michael Willumsen orienterede om et afholdt møde. Tre opstillinger opsættes foran Beboerhuset snarest 

inden for en ramme på 10.000 kr. Afdelingsbestyrelsen orienteres når plankeværksprøverne opsættes.  

Eksempler på brug af genbrugsplast kan ses i Rugens Kvarter 7 (plankeværk i genbrugsplast) og Rosens 
Kvarters parkeringsplads (skur i genbrugsplast + carportgavl i genbrugsplast) 

 
vi. Markvandring tirsdag den 28. april 

- Plankeværk Hanen 5B 
Michael Willumsen orienterede om sagen, der ikke var udbedret. Afdelingsbestyrelsen indstillede at 

Ejendomskontoret sikrede udbedring af plankeværket. Ejendomskontoret sikrer udbedring af plankeværket. 

 
vii. Begrænsning af motorkørsel på gangbelægning: pullerter + 

udlejningsregler  
Ejendomskontoret opsætter pullerter ved Duens og Hanens parkeringspladser (den ene med nøgle). 

Afdelingsbestyrelsens kontaktperson til Beboerhusgruppen orienterer Beboerhusgruppen om den ændrede 

praksis.  
 

TIL: 
 Tjek af lys 

 Forskønnelse af tre huses facader (behandles på næste møde)  
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C. Afdelingsbestyrelsen 

Status, mål og metoder 
Flemming V. Wallin havde udarbejdet et oplæg til en aktionsliste for Afdelingsbestyrelsen (Dropbox: 4C 

Oplæg til aktionsliste). På baggrund af referater og beslutninger udarbejdes en opdateret aktionsliste hvor 

ansvar for udførelse af opgaver placeres. Referenten opdaterer fremadrettet også aktionslisten. 
 

D. Beboerhenvendelser 
Ingen 

 
5. Opfølgning  

A. Ravnens legeplads 

Anita Wittusen orienterede og fremsender materiale til Afdelingsbestyrelsen. Der kan træffes beslutning om 
Ravnens legeplads på næste møde. 

 
B. Udlejning af genhusningsboliger 

Flemming V. Wallin orienterede om, at dette havde været oppe på seneste VA bestyrelsesmøde. Et notat var 

under udarbejdelse i BO-VEST. 
  

Store genhusningsboliger blev diskuteret. Afdelingsbestyrelsen afventer følgegruppen. 
 

C. Kageordning 

Det blev besluttet, at kageordning ændres til kaffeordning, således at det fremover går på tur hvem der 
forbereder kaffe. 

 
6. Grupper og udvalg 

A. Kontaktpersoner til grupper og udvalg 
Kontaktpersoner blev besluttet på sidste møde. Derudover blev det besluttet, at Dorthe Larsen var 

kontaktperson til Informationsudvalget. Flemming V. Wallin udarbejder information til grupper og udvalg om 

dette. 
 

Lukning af genbrugspladsen dagligt fra 11.00 til 11.30 blev drøftet. 
Efter ønske fra Driften indstiller afdelingsbestyrelsen til genbrugsgruppen, at genbrugspladsen som forsøg 

holder lukket i nævnte tidsrum. Forsøget sættes i gang 1. januar 2016 og evalueres efter 3 måneder. Driften 

informerer i Betonhjertet  
 

B. Orientering - Vedligeholdelsesreglementet, arbejdsgruppe 
Intet nyt. 

 
C. Orientering - Kvarterudtryk og byfornyelse 

Mailadresse etableret: kvartersudtryk@4syd.dk 

 
D. Orientering - Følgegruppen vedr. renovering 

Flemming V. Wallin orienterede.  
 

E. Orientering - Sti- og skurgruppe 

Anita Wittusen orienterede på baggrund af omdelt materiale: en oversigt med farvemarkeringer af status på 
stier og skure i afdelingen.  

 
Det blev foreslået forsøgsvist at påbegynde reparation af skure, der ikke forventes at indgå i renoveringen. 

Det blev bemærket, at det er sandsynliggjort hvilke skure, der indgår i renoveringen – det er endnu ikke 

fastlagt.  
 

Det blev besluttet, at tage på udflugt til Hyldespjældet for at finde inspiration til skurrenovering (fx 
lyng/græs på tage). Flemming V. Wallin arrangerer udflugten og inviterer også Miljøgruppen og Udvalget for 

Kvarterudtryk og Byfornyelse (en lørdag formiddag). 
 

mailto:kvartersudtryk@4syd.dk
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7. Post 
A. 17-09-2015 - Har I valgt ny affaldsordning i dit boligområde, Michael Willumsen 

Det blev taget til efterretning. 

 
B. 23-09-2015 - Nyhedsbrev, Antenneforeningen Brøndby 

Det blev taget til efterretning. 
 

C. 24-09-2015 - Referat fra budget beboermødet, Flemming V. Wallin 
Det blev taget til efterretning. 

 

D. 15-09-2015 - Referat fra fællesmøde for VA vedr. gårdhusrenoveringen, Peter 
Føhrby Nybom 

Det blev taget til efterretning. 
 

E. 16-09-2015 - Talepapir til afdelingsmødet i VA 4 Nord, Peter Føhrby Nybom 

Det blev taget til efterretning. 
 

F. 25-09-2015 - Indlæg til Betonhjertet, Flemming V. Wallin 
Det blev taget til efterretning. 

 

G. 13-09-2015 - Minimumskrav til renoveringen, Tommy Larsen 
Der var kommet svar til Afdelingsbestyrelsen d.d. (5.10.2015). 

 
H. 15-09-2015 - Åbent hus om renovering af Kanalgaden, Albertslund kommune 

Michael Willumsen orienterede om åbent hus. 
 

I. 16-09-2015 - Skab tryghed i din forening, Dansk Kabel TV, Sikring 

Det var ikke relevant for afdelingen. 
 

J. 16-09-2015 - Kursustilbud fra BO-VEST, BO-Vest 
Det blev taget til efterretning. 

 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
Forskønnelse af tre huse - næste møde – Hanen 5 ABC Facade 

Husdyrreglement 
Legeplads 

 
9. Eventuelt 

Ingen bemærkninger.  


