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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015, kl. 19:00  
Referat 
 
Til stede: 

 

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

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

 
  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Liv Jønsson 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsorden godkendt  

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 5. oktober 2015 

 

- Det blev besluttet at ændre referatet punkt 6. A til: 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 

 
- Referat ellers godkendt.  

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet mandag d. 16. november 2015 

Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Liv Jønsson  
Kaffe & Kage: Tommy Larsen 

 
4. Økonomi og drift 

A. Gennemgang af aktionsliste 
 

1. Vedligeholdelse og husorden og råderet, der blev besluttet en deadline til 

Regnskabsbeboermøde. 
 

2. Udendørs vedligeholdelses reglement, der blev besluttet en deadline i medio 2016. Det 
blev besluttet at opfordre Miljøgruppen til at udarbejde et udkast til et regelsæt, som 

beskriver standarten for klipning, beskæring, fældning og nye etablering på afdelingens 

grønne områder. Regelsættet skal godkendes på et beboermøde. 
  

3. Ombygning af beboerhus, Beboerhusgruppen er ansvarlig for dette projekt, og 
afdelingsbestyrelsen holdes orienteret via kontaktperson. Punktet fjernes fra aktionslisten. 

 
4. Valg af molokker og handicapadgang. BO-Vest opfordres til at komme med en 

indstilling til hvordan afdelingerne kan sikre tilgængelighed, for alle beboere. 

Michael Willumsen sender dette forslag videre til BO-Vest. 
 

5. Legeplads blev sprunget over da det var et selvstændigt punkt på dagordenen.  
 

6. Udlejning af genhusningsboliger. Intet nyt endnu. 

 
7. Kontaktpersoner til grupper og udvalg. Mail med afdelingsbestyrelsens 

kontaktpersoner udsendes efter mødet af Flemming V. Wallin, og punktet er dermed 
nedlagt. 
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8. Stier og skuer. Det blev besluttet at punktet skal vente til efter en tur til Hyldespjældet. 

Det besluttes at der skal skaffes en oversigt over skurer per husstand. Michael Willum vil 
skaffe denne.  

 

10. Økonomiske konsekvenser og muligheder vedrørende Helhedsplan. Flemming V. 
Wallin vil kontakte BO-Vest for at få nærmere information om dette.  

 
11. Ekstraordinært beboermøde i foråret.  

 
12. Etablering af vaskeplads, springes over da det var selvstændigt punkt på dagsordenen. 

 

13. Afrensning og maling af facader. Indhentning af tilbud på maling er foretaget og 
dokumentation er fremsendt af Michael Willumsen. Beboerinformation skal udsendes, der 

informerer om at beboerne ikke må vaske deres facader pga. mulighed for asbest. 
 

14. Brug af Spættegrunden. Jf. brev fra kommunen, så kan afdelingen tildeles brugsaftale i 5 

år. Flemming V. Wallin fortsætter kontakten til Albertslund Kommune, i forsøget på at få 
flere års brugsret. 

De udarbejdede arbejdsplaner inkl. økonomi forelægges beboermødet til godkendelse i 
foråret 2016.  

 

15. Ansvar for vedligeholdelse af Stikvej, Michael Willumsen oplæste et brev, hvor 
Kommunen anerkender at det er deres ansvar at vedligeholde Svanens Stikvej. Driften 

rykker på hvornår Kommunen går i gang med vedligeholdelsen.  
 

16. Alternativ til materialer til plankeværk og lignende. Michael Willumsen har indhentet 
priser.  

 

17. Plankeværk Hanen 5B – Michael Willumsen har informeret beboer om sagen. 
.  

18. Begrænsning af motorkørsel på gangbelægning. Beboerhusgruppe mener ikke at 
vedtagelsen om opsætning af pullerter ved Duen og Hanens parkeringspladser er berettiget. 

Det blev besluttet at beboergruppens kritik ikke tages til efterretning, da 

afdelingsbestyrelsen mener dette vedrører hele området, og ikke udelukkede beboerhuset.  
Beboerhusgruppen orienteres af Maja Reutzer. 

 
B. Økonomi 

 Budgetopfølgning 

Michael Willumsen vil eftersende denne med kommentarer.  
 

C. Driften til og fra 

- Flis til bedende, Michael Willumsen følger op på dette.  
- Rotter, Michael udarbejder en information til Betonhjertet, om forebyggelse af rotter,  

samt hvilke typer af fælder, der ikke må benyttes.  
 

D. Beboerhenvendelser 

 Mail adresser med …@4syd.dk – Postliste punkt 7 H 

Driften vil undersøge hvorfor det ikke er muligt at oprette mails med @4syd.dk. 
 

 Asbest og jordforurening – Postliste punkt 7 K 

Michael Willumsen vil undersøge muligheden og relevansen af en undersøgelse af 
jordforurening nærmere, samt hvem, der kan ses som ansvarlige for at varetage denne 

undersøgelse.  
 

 Kursus ønske – Postliste punkt 7 M 

Kursus om bedre beboerblad ønsket og dette ønske blev efterkommet 
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 Regnskab 2015 – Postliste punkt 7 P 

Konto 119 580, Man kan i fremtiden henvende sig til kasseren Anita Wittusen for disse 
oplysninger. Flemming V. Wallin sender et svar til beboer. 

  

5. Aktiviteter  
A. Husdyrreglement – Postliste punkt 7 C 

- Det blev besluttet at ændringer skal markeres (reglementer overfor hinanden, så det er 
lettere at se ændringerne) og sættes på aktionslisten og kommer til dagsorden på 

beboermødet i foråret.  
 

B. Hanen 5A, 5B, 5C Facade renovering 

- Det blev besluttet at indhente en pris på nye facadeplader og udskiftning af disse. Der 
træffes beslutning om arbejdets omfang, når priserne kendes. 

Michael Willumsen indhenter disse priser. 
- Når der er truffet et farvevalg er det driftens opgave at ansøge kommunen om en 

eventuel dispensation.  

- Michael Willumsen snakker med en arkitekt om valg af farver og indhenter evt. pris. 
 

C. Ravnens legeplads – Aktionsliste punkt 5 og Postliste punkt 7 S 
- Pris for renovering af Ravnens legeplads er 127.000 kr. Dette blev bevilliget.   

 

D. Kontaktpersoner til grupper og udvalg – Aktionsliste punkt 7 
- Flemming V. Wallin udsender listen efter mødet. 

 
E. Etablering af vaskeplads på materialegården – Aktionsliste punkt 12 

- Flemming gennemgik af etablering af vaskeplads. Man køber en brik hos Driften, 
dernæst får man en mail tilsendt med et kodeord til en online vaskeplads 

reservationsservice med tidsintervaller på en time. Det er muligt at reservere så mange 

vaskepladser man ønsker, at samt slette tidligere reserverede vaskepladser via denne 
online vaskeplads reservationsservice.  

 
6. Grupper og udvalg 

A. Julefrokost  

- Liste med invitationer til julefrokosten blev gennemgået og rettet til.  
 

B. Ønske om kurser 
-      Tre forskellige kursusbevillinger blev givet. 

 
7. Postliste 

A. 05-10-2015 – Administrationens bemærkninger til henvendelse fra Tommy Larsen, BO-Vest 

B. 05-10-2015 – Nye affaldssystemer, Tonny Bodal 
C. 06-10-2015 – Ændringsforslag til husdyrsreglementet, Anita Wittusen og Tommy Larsen 

D. 07-10-2015 – Kanalprojektet, Jørn Hegnsborg 
E. 07-10-2015 – Renovering af skure og stier, Jørn Hegnsborg 

F. 07-10-2015 – Kursusinvitation – Råderetskursus, BO-Vest 

G. 08-10-2015 – Oversigt over referent-timer, BO-Vest 
H. 08-10-2015 – E-mail, Jørgen Hansen m.fl. 

I. 09-10-2015 – Invitation til rejsegilde for Robinielunden, BO-Vest 
J. 13-10-2105 – Afvaskning af facadeplader, Jørn Hegnsborg 

K. 13-10-2015 – Asbest og jordforurening, Tommy Larsen 

L. 14-10-2015 – Driftsplan, status og flytteoversigt, Jørn Hegnsborg 
M. 16-10-2015 – Kursus ønske, Jørgen Hansen 

N. 19-10-2015 – Invitation til møde i Miljøforum den 19. november 2015, BO-Vest 
O. 20-10-2015 – Kursusinvitation – Skab det gode beboerblad, BO-Vest 

P. 20-11-2015 – Regnskab 2015, Tove Meyling 
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Q. 21-11-2015 – Kursusinvitation – Regnskabskursus, BO-Vest 

R. 21-11-2015 – Referat fra beboerhusudvalget, Tove Meyling 
S. 06-10-2015 – Ravnens kvarter – Legeplads, Anita Wittusen 

 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
- Budgetopfølgning 

 
9. Eventuelt 

- Ingen bemærkninger.  


