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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 11. januar 2016, 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: Line Marold Christiansen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 4.B.ii og punkt 4.C.iii 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 7. december 2015 
Referatet blev godkendt. 

 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 11. februar 2016 
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Line Marold Christiansen 
 

4. Økonomi og drift 

A. Aktionsliste 
1) Der er etableret en arbejdsgruppe vis opgave det er at udarbejde et oplæg til et 

opdateret vedligeholdsreglementet, hvor det nuværende reglement tilpasses standard 
udformningen fra BO-Vest. 

Arbejdsgruppen har deadline ultimo marts 2016 og består af Michael Willumsen, Jørn 

Hegnsborg, Tommy Larsen, Maja Reutzer og Flemming V. Wallin. 
Michael Willumsen har ansvaret for at fremsætte møder, samt for at sende datoer for 

disse i udvalg. 
 

4) Vedrørende molokker og handicapadgang: 
Da Albertslund kommunens planer for affaldshåndtering er noget, som berører alle BO-

Vest afdelinger i kommunen, så er byggeafdelingen i gang med at udarbejde oplæg til 

hvordan affaldsløsningen kan udformes i de forskellige afdelinger, samt hvordan 
økonomien vil være.  

Fra afdelingen er der lavet et oplæg til placering af indtil 9 opsamlingssteder (molokker) 
rundt i afdelingen. 

Når oplæg og økonomi forligger fra BO-Vest, vil det blive præsenteret for 

afdelingsbestyrelsen, herefter tages der stilling til afholdelse af temamøder, hvor emner 
som antal, placering og typer kan behandles. 

Desuden skal der tages stilling til i hvilket omfang der kan/skal tilbydes affaldsløsninger i 
boligerne. Det er afdelingsbestyrelsens holdning, at etablering af indvendige løsninger 

afgøres af de enkelte beboere, men at afdelingen godt kan stå for økonomien. 
Til brug for den videre planlægning har vi brug for at vide hvornår BO-Vest 

byggeafdeling forventes at være klar med oplægget for VA 4 Syd, hvilket Michael 

Willumsen vil undersøge. 
Anitta Wittusen og Michael Willumsen indkalder til temamøde. 

 
B. Økonomi 

i. Første udkast er klar senest til afdelingsbestyrelsesmødet den 8. februar, og vil blive 

udsendt inden mødet.. Det endelige regnskab verificeres på afdelingsbestyrelsesmødet 
den 1. marts, så den er klar til udsendelse en uge forinden beboermødet den 15. marts. 
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ii. Det blev besluttet, at BO-VEST skal hjælpe Maja og Anita med opsætning af Ipad til 

brug ved regnskab. Det blev diskuteret hvilke omkostninger dette måtte indebære, og 
besluttet at omkostningerne vil blive vurderet efterfølgende.  

 

C. Driften til og fra 
i. Vedrørende driftsplaner:  

Gennem de seneste 4 år har vi hvert kvartal modtaget driftsplaner med hertil relateret 
tidsregistrering. BO-Vest har taget et nyt system i brug, som dels er enklere for driften 

at arbejde med, men også overflødiggøre afdelingens eget Excel baseret system. 
En feature i det nye system er at driftens forskellige opgaver lægges i budget, hvorefter 

den enkelte medarbejder løbende registrer opgaver og medgået arbejdstid.  

Via systemet kan der blandet andet trækkes kvartalsvise ”budgetkontroller”, som viser 
forskellene mellem planlagt og reelt forbrugt tid. 

I indkøringsperioden vil ”budgetkontrollen” kun tilgå afdelingsbestyrelsen, herefter tages 
der stilling til i hvilket omfang og for hvem den kan være relevant. 

Driften vil forsat udarbejdet skriftlige redegørelser for aktiviteter i den forgangne kvartal, 

samt planerne for det kommende.  
 

ii. Vedrørende Asbest og afvaskning af facaderne: 
Der er kommet svar fra kommunen, hvilket blev modtaget og fremlagt af Tonny Larsen. 

Fra kommunens side blev kun højtryksspuling af facader udelukket. En endelig 

beslutning om hvordan facaderne håndteres afventer BO-Vest og følgegruppens 
vurderinger. BO-Vest har endnu ikke været inddraget vedrørende spørgsmålet om 

asbest. 
Det er forsat ikke tilladt for beboerne, at afvaske eternit facaderne.  

 
iii. Vedrørende snerydning på genbrugspladsen: 

Det blev ved mødet diskuteret og fastslået at der skal være ryddet for sne og is ind til 

containerne på genbrugspladsen, hvis denne skal benyttes. Dette gør sig gældende på 
både hverdag og weekend.  

Genbrugspladsens låge blev desuden diskuteret. Styregruppen til genbrugspladsen 
kontaktes vedrørende en tidshorisont på en eventuel reparationen af lågen, samt 

klargøring af dennes funktion. 

 
iv. Nyt fra driften: 

Hanen 5 a, b og c er blevet tilset før jul. Kvartersudtryksudvalget meddeler at en 
arkitekt skal komme med et forslag vedrørende facaderenoveringer, samt hvor hurtigt 

dette vil kunne gøres ved næste møde.  
Michael Willumsen har deltaget i et af måske flere møder, hvor AB’s 

renoveringshovedprojekt gennemgås. Formålet er at klæde driften på til at svare på 

spørgsmål om projektets løsninger, stade og udvikling. Afdelingsbestyrelsen udbad sig 
referater fra disse møder, for løbende orientering. 

 
D. Beboerhenvendelser 

i. Vedrørende de store træer på Hanens plæne. 

Der er blevet udtrykt bekymring omkring det ansvarlige i at lade træerne stå af 
driftsmæssige hensyn. Det overlades til driften at vurdere det sikkerhedsmæssige 

aspekt i spørgsmålet, samt at inddrage relevante interessenter i sagen. 
 

ii. Vedr. Bomme 

En enig bestyrelse har truffet beslutningen, og der henvises til det trykte svar i 
Betonhjertet. 

 
5. Aktiviteter 

A. Begrænsning af motorkørsel på gangarealer - Postliste punkt 7 M 
Som konsekvens af kompromisset med beboerhusgruppen fra december, skal der nedsættes en 
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arbejdsgruppe, vis opgave er udarbejdelse af et oplæg på, hvordan man begrænser kørsel på 

stier og gangarealer. Oplægget skal desuden også runde husorden, og regler for leje af 
beboerhus.. 

I januar udgaven af Betonhjertet blev beboere, med interesse for problematikken, opfordret til 

at melde sig til arbejdsgruppen - der er indtil nu ikke kommet nogen henvendelser. 
Afdelingsbestyrelsen stiller med Tonny Bodal, Vibeke Hansen og Flemming Wallin til 

arbejdsgruppen. Vibeke Hansen kontakter beboerhusgruppen vedrørende opfølgning på 
deltagende repræsentanter derfra. 

 
6. Grupper og udvalg 

A. Beretning fra afdelingsbestyrelse samt grupper og udvalg til beboermøde 15. marts 2016: 

Alle beboermødevalgte grupper og udvalg skal medbringe en beretning til beboermødet 15. 
marts. Medlemmerne af afdelingsbestyrelsen skal komme med skriftlige input til 

afdelingsbestyrelsens beretning. Afdelingsbestyrelsen har deadline den 1. marts 2016. 
 

7. Post 

A. 06-12-2015 - De store træer på Hanens plæne, Beboerhenvendelse 
B. 07-12-2015 - Brugergruppe Nyt 11. 2015, Agenda Center Albertslund 

C. 09-12-2015 - Udsyn og innovativ tilgang til affaldsdebatten, Tommy Larsen 
D. 09-12-2015 - Kredsmøde i 9.kredsen om flygtninge i Danmark, BO-Vest 

E. 10-12-2015 - Kursustilbud fra BO-Vest 

F. 10-12-2015 - Referat fra beboerhusudvalget, Tove Meyling 
Der er aftalt en procedure vedrørende udbetaling af midler fra beboerhusgruppens pulje 

G. 10-12-2015 - Ren tale, tak. Tommy Larsen 
H. 11-12-2015 - Referat fra fællesmødet 3. dec. 2015 om gårdhusrenoveringen i Syd, Peter Nybom 

I. 14-12-2015 - Invitation til VA konference, Flemming V. Wallin 
J. 15-12-2015 - Asbest og afvaskning af facaderne, Tommy Larsen 

K. 16-12-2015 - Bomme i afdelingen, Tove Meyling 

L. 17-12-2015 - Vedr. bomme, Beboerhenvendelse 
M. 17-12-2015 - Kompromis – oplæg, Flemming V. Wallin mfl. 

N. 18-12-2015 - Nyhedsbrev fra BO-Vest 
O. 21-12-2015 - Der hvor jeg bor, er det bedste sted i verden!, Dansk Kabel TV 

P. 13-12-2015 - Manglende støtte fra BO-VEST, Tommy Larsen og Jesper Rasmussen 

Q. 22-12-2015 - Status og glædelig jul fra ABC, Mai Green Petersen 
R. 23-12-2015 - Mailsvar på beboerhenvendelser, Flemming V. Wallin 

S. 31-12-2015 - Godt nytår, Michael Willumsen 
T. 03-01-2106 - Spørgsmål, Flemming V. Wallin 

U. 04-01-2016 - Driftsplaner for 2016, Michael Willumsen 
V. 05-01-2016 - Ang. nedgravede beholdere/"Molokker", Mikkel Ellung Larsen 

W. 05-01-2016 - Hvad bør vi kræve i forbindelse med renoveringen, Tommy Larsen 

X. 07-01-2016 - Miljø- og energikursus i BO-Vest 
Y. 08-01-2016 - Invitation til Nytårskur 2016, Dansk Kabel TV 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

A. Det blev vedtaget som et punkt til næste møde at drøfte kurser og økonomi i forbindelse med 

disse.  
 

9. Eventuelt 
 


