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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 16. november 2015, kl. 19:00  
Referat 
 
Inviteret: 

 

  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: Flemming V. Wallin 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 26. oktober 2015 
Det udsendte referat er delvist omskrevet, og er herefter godkendt. 

 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet mandag d. 7. december 2015 
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Liv Jønsson 
Kaffe: Dorthe Larsen 

 

4. Økonomi og drift 
A. Aktionsliste 

3) Ombygning af beboerhuset - Postliste punkt 7 L 
Taget til efterretning - Beslutning om projektets endelige udformning ligger hos 

Beboerhusgruppen. 

4) Valg af molokker og handicapadgang - Postliste punkt 7 H 
Problematikken ønskes håndteret af BO-Vest i forbindelse med en samlede tilbud, på 

etablering af affaldssystem i relevante VA og AB afdelinger. 
Lena Kujahn deltager for afdelingen i Agenda Center Albertslunds fællesmøde den 17. 

november 2015. 
5) Legepladsen i Ravnens kvarter 

Renoveringsomkostningerne skal belaste 2015 regnskabet, hvilket iflg. Michael er 

muligt, og han sørger for det fornødne. 
7) Kontaktpersoner til grupper og udvalg - Postliste punkt 7 A 

Information er udsendt og punktet lukkes herefter. 
8) Stier og skuer 

Afventer 

9) Inspirations tur, en lørdag formiddag - Postliste punkt 7 D 
Afventer 

12) Etablering af vaskeplads på materialegården - Postliste punkt 7 G 
Jørn Hegnsborg skal undervises i brugen af systemet, og der skal laves et skriv til 

Betonhjertet. Begge opgaver varetages af Flemming. 
13) Afvask af facaderne - Postliste punkt 7 B 

Der er endnu ikke kommet en tilbagemelding fra kommunen, på relevansen af en 

undersøgelse af jordforurening. 
Problematikken rejses i følgegruppen, som herefter må træffe de fornødne 

dispositioner, hvorfor punktet hermed lukkes.  
14) Brug af Spættegrunden 

Arbejdsplaner mm. Behandles i afdelingsbestyrelsen inden projektet forelægges 

beboermødet for godkendelse. 
I samarbejde med Jørn sørger Anita for at materialet scannes og rundsendes til 

afdelingsbestyrelsen.  
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15) Ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 

Der er endnu ikke modtaget noget svar på driftens rykker for hvornår Kommunen 
påbegynder vedligeholdelsen. 

19) Hanen 5A, 5B og 5C facade renovering 

Søren Nielsen som er arkitekt på helhedsplanen inddrages i projektet, hvorved vi 
forventeligt ender op med en professionel og holdbar løsning. I mødet med Søren 

deltager foruden Michael også Maja, Anita og gerne Rein. 
 

B. Økonomi 
 Budgetopfølgning - Postliste punkt 7 N 

I korte træk udviser budgetkontrollen intet alarmerende. Der er dog et forventet 

overskud på godt 400.000 kroner, hvilket primært skyldes færre forsikringsskader og 

dermed en besparelse på selvrisiko. Herudover er der en mindre besparelse på 
renovation. 

 
C. Driften til og fra 

 Genbrugsgruppen har imødekommet driftens ønske om i en forsøgsperiode på tre 

måneder, at holde genbrugspladsen lukket på hverdage mellem 11:00 og 11:25. 

Forsøget løber fra 1. januar til 31. marts 2016, hvorefter det evalueres. 
 I BO-Vest regi har driften deltaget i en workshop vedrørende effektiv drift. Emnet er 

oppe i tiden, hvilket blandt andet skyldes folketingets fokus på omkostningsniveauet i 

de almene boligafdelinger. 
 

D. Beboerhenvendelser 
Ingen 

 

5. Aktiviteter 
A. Parkeringspladser for påhængskøretøjer 

Skiltningen omkring parkering af påhængsvogne (campingvogne og trailere) er muligvis forkert, 
eller blot mangelfuld - Michael følger op og melder tilbage. 

B. Mødeplan 1. halvår 2016 

Godkendt med enkelte ændringer - den tilrettede plan lægges i Dropbox, og på afdelingens 
hjemmeside. 

Regnskabsbeboermødet søges afholdt den 15. marts. Michael undersøger med BO-Vest om 
dette er for tidligt i forhold til færdiggørelse af regnskabet, den umiddelbare melding er at det 

ikke bør give problemer. 

Flemming sørger for at Vinie Hansen inviteres til at være dirigent.  
 

6. Grupper og udvalg 
A. Følgegruppen 

Status på forløbet i AB Syd indtil nu - Postliste punkt 7 M 
Man kan med fordel gennemgå materialet, så man ved hvad der rigtigt og hvad der eventuelt 

er rygter. 

Fællesmøde VA 4 Nord og VA 4 Syd den 3. december, der holdes intet formøde. 
 

7. Post 
A. 27-10-2015 - Til medlemmer af grupper og udvalg i VA 4 Syd, Flemming V. Wallin 

B. 27-10-2015 - Afvaskning af facadeplader, Tommy Larsen og Jørn Hegnsborg 

Problematikken rejses i følgegruppen. 
C. 27-10-2015 - Slides fra BO-VEST konferencen, BO-Vest 

D. 28-10-2015 - Inspirationstur i Hyldespjældet, Flemming V. Wallin 
E. 29-10-2015 - Nyt udkast til Husdyrreglement, Tommy Larsen 

Oprettes i aktionsliste og behandles senere. 
F. 02-11-2015 - Status på bestyrelseswebben, BO-Vest 

Alle ønsker adgang - Flemming sørger for at disse bliver bestilt. 

G. 02-11-2015 - Reservationssystem - VA 4 Syd - Bilvask, Flemming V. Wallin 
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H. 02-11-2015 - Molokker til affaldssystem, Dorthe Larsen 

I. 02-11-2015 - Julefrokost, Anita Wittusen og Maja Reutzer 
Pt. er der 28 tilmeldte. 

J. 05-11-2015 - Evaluering af budgetprocessen, BO-Vest 

Processen er der ikke noget at udsætte på, hvorimod materialet som forelægges beboerne er 
mangelfuldt. Flemming besvarer mailen fra BO-Vest. 

K. 05-11-2015 - Ny affaldsordning - Invitation til fællesmøde, Agenda Center Albertslund 
L. 05-11-2015 - Oplæg til af ombygning af beboerhus, Michael Willumsen 

M. 12-11-2015 - Orientering om beboermødet i AN 3702, Peter Føhrby Nybom 
N. 13-11-2015 - Budgetkontrol, Michael Willumsen 

 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
 

9. Eventuelt 
Der skal indkøbes en iPad til Tommy, hvilket Michael sørger for. 

 


