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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 7. december 2015, kl. 19:00  
Referat 
 
Tilstede: 

 

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

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

Afbud:  Dorthe Larsen 
  

Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Flemming V. Wallin 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 16. november 2015 

Godkendt 

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet mandag den 11. januar 2016 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: ? 

 

4. Økonomi og drift 
A. Aktionsliste 

13) Afvask af facaderne 
Beboerinformation er husstandsomdelt - I informationen indskærpes det at beboerne 

ikke må afvaske eternitfacaderne grundet faren for frigørelse af asbest fibre. 

Markeres herefter som afsluttet på aktionslisten. 
17) Opfølgning på Markvandring tirsdag den 28. april 2015 

Processen er i gang. 
18) Begrænsning af motorkørsel på gangbelægning 

Den etablerede løsning er ikke optimal: Stolperne kan være svære at se, refleksbåndene 
virker ikke og placeringen af de enkelte stolper kunne have været bedre. 

Løsningen bibeholdes midlertidigt, indtil en mere optimal og brugervenlig løsning er 

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

Afventer idé udviklingsmøde, hvorefter priser mm. indhentes. 
20) Mail adresser med ...@4syd.dk 

Problemet er løst - fejlen lå hos leverandøren. 

21) Asbest og jordforurening 
Da problematikken berører alle gårdhusene, og dermed har et omfang som overstiger 

afdelingsbestyrelsens kompetencer, så tages det op i Følgegruppen. 
Markeres herefter som afsluttet på aktionslisten. 

 
B. Økonomi 

Den 16. januar 2016 afholder VA konference vedrørende et nye målsætningsprogram. 

Afdelingsbestyrelserne er blevet opfordret til, at videreformidle invitationen til relevante 
personer og grupper i afdelingen. Der er en deltagerbetaling på 400 kroner pr. person, som 

betales af afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har valgt at hvert af de stående udvalg kan stille 
med indtil 2 deltagere, og hvis der er en større interesse i udvalget, så kan man kontakte 

afdelingsbestyrelsen.  

 
C. Driften til og fra 

 Der var ros til driften for rydningen af stier og parkeringspladser, efter det kraftige 

snefald. Når der igen kommer sne i en weekend, så bør man også overveje at rydde 
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genbrugspladsen. 

Driften havde indkøbt ekstern hjælp, til rydning af stikveje og parkeringspladser. 
 Der har været indbrud på genbrugspladsen, men pt. er der ikke noget samlet overblik 

på hvad der er stjålet. 

 

D. Beboerhenvendelser 
 Lukning af genbrugspladsen på hverdage - Postliste punkt 7 B 

Henvendelsen er taget til efterretning. Den endelige beslutning om forsøgslukning af 

genbrugspladsen på hverdage, ligger hos genbrugsgruppen. 
 Jeg undrer mig over, at vi i dag har kunnet... - Postliste punkt 7 C 

Kompetencen ligger hos Miljøgruppen og driften. 

 Bomme i duen - Postliste punkt 7 F 

Svar udarbejdes af Flemming. 
 Hvad sker der? - Postliste punkt 7 I 

Svar udarbejdes af Flemming. 

 Nye pæle på stien ved Duens kvarter - Postliste punkt 7 K 

Svar udarbejdes af Flemming. 

 Vedr. hensynsløs fældning af træer og buske - Postliste punkt 7 L 

Kompetencen ligger hos Miljøgruppen og driften. 
 De nye pæle - Postliste punkt 7 M 

Svar udarbejdes af Flemming. 

 Ikke se ikke høre... - Postliste punkt 7 O 

Henvendelsen er taget til efterretning. 
 Man bør lære af sine fejl - Postliste punkt 7 Q 

Henvendelsen er taget til efterretning.   

 

5. Aktiviteter 
A. Genhusningsnotat - Bilag i Dropbox: Nyt notat genhusning Albertslund SYD 

Notatet lægges på afdelingens hjemmeside. 
B. YouSee slukker de analoge tv-signaler 9. februar 2016 - Postliste punkt 7 P 

Driften informerer via Betonhjertet. 
 

6. Grupper og udvalg 

A. Kontaktpersoner - Status og kommentarer 
Genbrugsgruppen forventer at have kommissorium og opdaterede regler klar omkring 1. 

februar. 
Afdelingsbestyrelsen vil gerne modtage referater fra de grupper og udvalg, som laver sådanne.  

B. Følgegruppe 

 Fællesmødet med 4 Nord den 3. december var på alle måder inspirerende og givtigt, 

dog skal der afsættes mere tid til debat, spørgsmål og afklaring. 
 Inden længe skal der også tages hul på, hvordan parterer husene skal renoveres. 

 Driften deltager i den fælles teknikker gruppe og de møder som gruppens arbejde 

afføder. 

 Der er brug for en afklaring af hvilket bygningsreglement renoveringen skal foregå 

under. 
AB renoveres i forhold til reglerne i BR10, mens det må forventes at VA 4 Syd og VA 4 

Nord, skal overholde BR15. 
 Mulighederne for at ændre et antal boliger til ældre- eller tilgængelighedsboliger blev 

vendt.  

 

7. Post 
A. 16-11-2015 - SV: Asbest og jordforurening, Jørn Hegnsborg 

B. 16-11-2015 - Fwd: Lukning af genbrugspladsen på hverdage, Beboerhenvendelse 
C. 17-11-2015 - Fwd: [VA 4 Syd] Jeg undrer mig over, at vi idag har kunnet..., beboerhenvendelse 

D. 18-11-2015 - VS: Asbest og jordforurening, Jørn Hegnsborg og Tommy Larsen 

E. 21-11-2015 - Bemærkninger til AB referat 04-11-2015, Tommy Larsen 
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F. 24-11-2015 - SV: Bomme i duen, Beboerhenvendelse 

G. 24-11-2015 - Opsamling fra mødet om de nye affaldsordninger, Agenda Center Albertslund 
 Der skal udarbejdes nogle løsning mht. kildesortering i boligerne, som kan tilbydes 

beboerne. 

H. 26-11-2015 - VA konference d. 16. januar, BO-Vest og Flemming V. Wallin m.fl. 

I. 26-11-2015 - Albertslund d, Beboerhenvendelse 
J. 27-11-2015 - Dagsorden, Fællesmøde VA 4 Syd og Nord, Peter Føhrby Nybom 

K. 29-11-2015 - Nye pæle på stien ved Duens kvarter, Beboerhenvendelse 
L. 29-11-2015 - Vedr. hensynsløs fældning af træer og buske, Beboerhenvendelse 

M. 29-11-2015 - De nye pæle, Beboerhenvendelse 
N. 30-11-2015 - Nyheder til foreningsrepræsentanter, Dansk Kabel TV 

O. 30-11-2015 - VS: ikke se ikke høre..., Beboerhenvendelse 

P. 04-12-2015 - Nyhedsbrev, Antenneforeningen Brøndby 
Q. 05-12-2015 - Man bør lære af sine fejl, Beboerhenvendelse 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

 

9. Eventuelt 
A. Der skal indkøbes en ekstra iPad, hvorefter afdelingsbestyrelsen råder over i alt 6 styk. 

B. Der ønskes en status på udlægning af flis rododendronbedene.  
 


