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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 8. februar 2016, kl. 19:00  
Referat 
 
Inviteret: 

 

  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: Line Marold Christiansen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 11. januar 2016 

Ikke godkendt 

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 1. marts 2016 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Line Marold Christiansen 

 

4. Økonomi og drift 
A. Aktionsliste 

1) Vedligeholdelsesreglementet 
Som inspiration til arbejdet med blandt andet et opdateret vedligeholdelsesreglementet 

for afdelingen så tilbød Michael Willumsen, at rundsende VA 4 Rækkes beboermøde 

oplæg til husorden, råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement. Oplæggets indhold 
vil indgå i dagsordenen til næste afdelingsbestyrelsesmøde, hvor en køreplan for 

arbejdet frem til næste beboermøde fastlægges. 
 

4) Affaldsordning 
På et kommende beboermøde præsenteres et bud på køreplanen for etablering af 

molokker, efter oplæg fra BO-Vest. Beboerne skal desuden præsenteres for muligheden 

om standardiserede affaldshåndteringspakke, der passer ind i det eksisterende 
køkkenskab, og som derved let kan implementeres. 

 
18) Begrænsning af motorkørsel på gangbelægning 

Det blev diskuteret forskellige løsningsforslag, der skal sikre husordenen omkring forbud 

mod kørsel på sti- og gangarealer. Det blev besluttet at de for nuværende opsatte 
pullerter foreløbigt bliver stående, men yderligere opsætning indstilles indtil sagen er 

drøftet på næste beboermøde. 
 

19) Hanen 5A, 5B og 5C facade renovering 
Der blev på mødet spurgt ind til, hvor sagen står vedrørende økonomi og fremskridt. 

Det blev oplyst, at det ansvarlige arkitektfirma Vandkunsten forventer et oplæg klart i 

marts. Omkostninger i denne forbindelse bliver implementeret i byggesagen. Endelig 
afgørelse vedrørende facaderenovering træffes, når bestyrelsen har modtaget oplæg fra 

Vandkunsten. 
 

B. Beboermøde den 15. marts 

 Fejl i den trykte invitation 

Det blev ved mødet vedtaget, at der som følge af fejl i den trykte invitation, vil blive udsendt 
en rettet udgave til beboerne. Michael Willumsen sørger for uddeling af denne. 

 
 Status på evt. indkomne forslag - hvilke skal med nu, og hvilke kommer senere. 
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i. Ombygning af beboerhus 

Afdelingsbestyrelsen ønsker eventuelle ændringer vedrørende økonomi i forbindelse 
med ombygning af beboerhuset på skrift fra BO-Vest. Da det påtænkes at finansiere 

ombygningen via afdelingens akkumulerede, så skal det undersøges om der er behov 

for at beboermødet godkender et nyt budget for 2016. 
Såfremt tilfredsstillende svar foreligger senest i forbindelse med 

afdelingsbestyrelsesmødet den 1. marts, så skal forslaget medtages på dagsordenen til 
beboermødet. 

 
ii. Affaldsordning - se aktionslisten 

Punkt skal ikke med på dette beboermøde 

 
iii. Aktivitetsplads på Spættegrunden 

Punkt skal ikke med på dette beboermøde 
 

iv. Husdyrreglement 

Dette skal med på dagsordenen til afdelingsbestyrelsesmøde den 1. marts. 
Punkt skal ikke med på dette beboermøde 

 
C. Økonomi 

i. Regnskab 2015 - Postliste punkt 7 N 

Der blev gennemgået og svaret på stillede spørgsmål vedrørende svaret på regnskabet 
for 2015. 

 
ii. Legepladsen i Ravnens kvarter, renoveringsomkostningerne skal belaste 2015 

regnskabet - er dette sket? 
Det er ikke sket, og det kan ikke ske på nuværende tidspunkt. 

 

iii. Antenneregnskab - Postliste punkt 7 M 
Orientering 

 
D. Driften til og fra 

i. Personale 

Jørn Hegnsborg er sygemeldt. Han kommer fremadrettet til at gå 1 dag ned ugentligt 
pr. 1. marts. 

Finn Schrøder har netop haft 25 års jubilæum, og fratræder sin stilling per pr. 31. maj. 
 

ii. Der blev spurgt til status på Stikvej i Svanens kvarter, da vejen er problematisk hullet. 
Michael Willumsen vil følge op på sagen hos kommunen. 

  

iii. Effektiv drift er et meget aktuelt emne, og på den baggrund skal mulighederne for et 
udvidet driftssamarbejde mellem VA 4 Syd og VA 4 Række undersøges. 

Såfremt der er grundlag for et udvidet driftssamarbejde, er det målsætningen at 
etablere dette i forbindelse med godkendelsen af budget 2017. 

Der forventes etableret en arbejdsgruppe bestående af to medlemmer fra hver af de to 

afdelingsbestyrelser, samt Michael Willumsen, som repræsentant fra BO-Vest. 
 

E. Beboerhenvendelser 
i. Træfældning - Postliste punkt 7 K 

Punktet blev drøftet. Michael Willumsen arbejder fortsat på sagen. 

 
ii. Spørgsmål til bestyrelsen - Postliste punkt 7 O 

Der er blevet spurgt hvorvidt fejning og gulvvask alene efter lån af beboerhuset, 
stemmer overens med den service man betaler for ved bestilt rengøring. Michael 

Willumsen undersøger spørgsmålet til næste møde. 
Som følge af det fremskredne tidspunkt, blev de resterende punkter udskud til næste møde. 
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5. Aktiviteter 
A. Fleksibel udlejning 

B. Udvidet samarbejde med andre afdelinger 

C. Temamøder vedrørende renovering 
 

6. Grupper og udvalg 
A. Café overskud - Postliste punkt 7 B 

B. Følgegruppe - Postliste punkt 7 R 
 

7. Post 

A. 12-01-2016 - Driftsplan, flytteoversigt, genhusningsoversigt, kvartalsstatus, Jørn Hegnsborg 
B. 12-01-2016 - Overskud, Tove Meyling 

C. 13-01-2016 - Finn Jubilæum, Lena Kujahn, mfl. 
D. 13-01-2016 - Kredskonference 9 kreds marts_2016, BO-Vest  

E. 14-01-2016 - Referat fra projektmøde, Michael Willumsen  

F. 15-01-2016 - Formanden på besøg i alle VA's afdelinger, BO-Vest  
G. 19-01-2106 - Referat fra beboerhusudvalget, Tove Meyling, m.fl. 

H. 20-01-2016 - Kildesortering var det helt rigtige valg, Agenda Center Albertslund  
I. 20-01-2016 - Adgang til bestyrelsesweb, Flemming V. Wallin  

J. 20-01-2016 - Nytårskur 2016: Sidste chance for tilmelding, Dansk Kabel TV 

K. 20-01-2016 - Træfældning, Beboerhenvendelse 
L. 22-01-2016 - Miljø-og energikursus i BO-Vest, BO-Vest 

M. 22-01-2016 - Antenneregnskab, Flemming V. Wallin, m.fl. 
N. 25-01-2016 - Regnskab 2015, Michael Willumsen 

O. 25-01-2016 - Spørgsmål til bestyrelsen, Beboerhenvendelse 
P. 28-01-2016 - VA konference den 16. januar, BO-Vest 

Q. 29-01-2016 - Nyhedsbrev fra BO-Vest, januar2016, BO-Vest 

R. 29-01-2016 - Dagsorden med bilag - Fællesmøde VA 4 Syd og Nord, Peter Føhrby Nybom 
S. 01-02-2016 - Valg af armaturer til renovering, FM Mattsson Mora Group Danmark ApS 

T. 04-02-2016 - Ledningsentreprisen gårdhusene i AB Syd, Peter Føhrby Nybom 
U. 04-02-2016 - Er der andre muligheder i renoveringen?, Tommy Larsen 

V. 06-02-2016 - Følgegruppe / byggeudvalg, Flemming V. Wallin 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

 
9. Eventuelt 

 


