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Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. marts 2016, kl. 19:00  
Referat 
 
Deltagere: 

 

  Bestyrelsen: Anita Wittusen, Maja Reutzer, Tonny Bodal og Flemming V. Wallin 
  Suppleanter: - 

  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen 

  
  Afbud: Vibeke Hansen, Dorthe Larsen og Tommy Larsen 

  
  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Line Marold Christiansen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af referater 

A. Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 11. januar 2016 
Godkendt 

 

B. Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 8. februar 2016 
Godkendt 

 
3. Valg af dirigent og referent til 

A. Afdelingsbestyrelsesmødet den 15. marts 2016 i forlængelse af beboermødet 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Line Marold Christiansen 

 
B. Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2016 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Line Marold Christiansen 

 

4. Økonomi og drift 
A. Aktionsliste 

 Vedligeholdelsesreglementet, husorden og råderetskatalog. 

Fastlægges køreplanen for arbejdet frem til næste beboermøde. 
Gennemgang af Husdyrreglement, oplæg og nuværende findes i dropbox punkt 4 A 1 

 
- Michael Willumsen indkalder til møde, hvor arbejdsudvalget vil arbejde ud fra dette 

oplæg samt egne tidligere vedtagelser. Forløb for arbejdsgruppens virke aftales efter 

udsendelse af dato forslag. 
- Gennemgang af oplæg til nyt Husdyrreglement udskydes til senere. 

 

B. Beboermøde den 15. marts 2016 
 Køreplan og opgavefordeling 

- Driften sørger for det praktiske i forbindelse Med bordopstilling mm. 

- indkøb af øl og vand varetages af Vibeke 
- Anita håndterer bestilling af mad. 

- Velkomst og fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning, varetages af 
Flemming 

- Flemming forelægger forslaget vedrørende motorkørsel på gangarealer. 

 
 Oplæg til beretning fra afdelingsbestyrelsen 

- Oplæg er fortsat under udarbejdelse. 
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 Indkomne forslag 

- Ombygning af beboerhus - Postliste punkt 7 H Mail 2, 7 R Mail 1 og 2 

Forslag fra Beboerhusgruppen, som fremsættes i sin nuværende form. 
Eventuelle ændringer i forehold til tilbudspriser og overslag vurderes ikke at 

have væsentlig økonomisk betydning for forslaget. 
 

Såfremt forslaget godkendes sker finansiering via afdelingens akkumulerede 
overskud. Jf. BO-Vest gøres uden problemer, idet finansieringen sker via en 

mellemregningskonto, fra det akkumulerede overskud, når regnskab 2016 er 
opgjort, herved bliver regnskabet for 2016 ikke belastes. 

 

Finansieringsproceduren fremlægges på beboermødet af Michael Willumsen. 
 

- De opsatte forhindringer/stolper ved Duens Kvarter fjernes - Postliste punkt 7 
Forslag fra beboerhusgruppen. 

 

- Motorkørsel på gangarealer, oplæg i dropbox punkt 4 B 
Forslag fra afdelingsbestyrelsen. 

 
Dagsorden rækkefølgen for de ovenstående to forslag blev vendt. Det 

besluttedes at sætte forslagene på dagsordenen i den indbyrdes rækkefølge, 
hvori de er modtaget. Det overlades til beboermødet og dirigenten, at 

fastlægge den endelige procedure. 

 
- Kommissorium for genbrugspladsen 

Forslag fra Genbrugsgruppen 
 

- Ordensregler for genbrugspladsen 

Forslag fra Genbrugsgruppen  
 

 Valg til afdelingsbestyrelse samt grupper og udvalg 

- På valg til afdelingsbestyrelsen er: 
 

 Vibeke Hansen 

 Maja Reutzer 
 

- På valg som suppleanter til afdelingsbestyrelsen er: 
 

 Dorthe Larsen 
 Tommy Larsen 

 

- Der er desuden valg til følgende grupper og udvalg: 
 

 Miljøgruppen 
 Beboerhusgruppen 

 Genbrugsgruppen 

 Informationsudvalget 
 

- Ifølge mail og Miljøgruppens beretning, så genopstiller ingen af gruppens 
nuværende medlemmer. Afdelingsbestyrelsen opfordrer i forbindelse med 

beboermødet, interesserede beboere til at melde sig. 
- Bestyrelsen opfordrer desuden alle interesserede til at opstille til både 

afdelingsbestyrelsen og andre udvalg. 

 
C. Økonomi 

i. Endeligt regnskab for 2015 
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- Michael Willumsen har vendt henlæggelser fra konto 116 med BO-Vest 

økonomichef, der har godkendt fremgangsmåden og de benyttede principper, 
hvor der overbudgetteres på konto 116.  

- Der blev besluttet et fremadrettet skift i fremgangsmåden. Således at 

budgetterne på konto 116, afspejler det forventede behov.  
 

ii. Antenneregnskab 
 

iii. Deltagelse i kurser og konferencer 
- Beslutninger om deltagelse i kurser og konferencer træffes efter modtagelse af 

kursuskataloget, hvor et samlet regnskab opgøres. Dette danner grundlag for 

beslutninger om deltagelse. 
- Bestyrelsesmedlemmer forbereder en liste over eventuelle kursusønsker, der 

skal vedtages i fællesskab på et kommende bestyrelsesmøde.  
 

D. Driften til og fra 

i. Jørn er startet op fra mandag d.20. Dette, på nedsat tid fra 1.marts 
ii. Michael kontakter afdelingsbestyrelsen i VA 4 Række vedrørende etablering af en fælles 

arbejdsgruppe vedrørende mulighederne for yderligere driftssamarbejde. 
iii. Driftsplaner og indberetninger fra medarbejderne er indtastet, og afdelingsbestyrelsen 

kan forvente første rapport umiddelbart efter udløb af første kvartal 2016. 

iv. Præsentation fra Vandkunsten til facadeudsmykning blev ved mødet præsenteret for 
bestyrelsen. Det blev aftalt, at sende Vandkunstens forslag til bearbejdning i 

kvarterudtryksudvalget. Der informeres i følgegruppen om dette tiltag, hvori dette 
skrives på som punkt til næste møde. 

v. Der blev ved mødet spurgt ind til, hvorfor der er genopsat en pullert ved Duens kvarter, 
før vedtagelse ved beboermøde som tidligere aftalt. Driften sørger for at denne 

nedtages igen indtil afstemning ved beboermøde. 

vi. Dernæst drøftedes Svanens stikvej. Der er blevet spurgt til de ansvarlige for en 
nødvendig asfaltering. Michael Willumsen rykker for et konkret svar. 

vii. Angående lejepladsen ved Ravnen, blev det oplyst, at arbejdet påbegyndes når vejret 
tillader en stabil arbejdsproces. 

viii. Endelig blev der spurgt ind til renovering af skure. Renovering Skure og stier står på 

afdelingsbestyrelsens aktionsliste. 
 

E. Beboerhenvendelser 
i. Beboerhus - Postliste punkt 7 D 

Beboerhusgruppen og driften afklarer hvilke konkrete rengøringsopgaver der er 
indeholdt i de 500 kroners, beboerne kan tilkøbe ved leje af beboerhuset. 

 

ii. Dårlig information fra Dansk Kabel TV - Postliste punkt 7 J 
Michael Willumsen undersøger hvilke muligheder BO-Vests nye IT platform indeholder. 

Når dette er afklaret, og eventuelle andre løsningsmuligheder er undersøgt, træffes der 
beslutning vedrørende alternativer til IT-ordninger. Bestyrelsen anerkender, at der har 

været tale om dårlig kundeservice. 

 
5. Aktiviteter 

A. Fleksibel udlejning 
Nogle af mulighederne omkring fleksibel blev præsenteret, og fordele samt ulemper blev 

drøftet. Der er i afdelingsbestyrelsen opbakning til at arbejde videre med mulighederne i den 

fleksible udlejning, og Flemming V. Wallin i blandt andet VAs bestyrelse, hvordan det videre 
forløb er. Regler for fleksibel udlejning skal drøftes og godkendes på beboermøde 

 
B. Udvidet samarbejde med andre afdelinger 

Se punkt 4 D .ii hvor dette er drøftet. 
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C. Temamøder vedrørende renovering 

De forskellige elementer i renoveringen deles op i punkter, drøftelse heraf forgår på 
temamøder, som bestyrelsen indkalder til. Der skal efterlyses beboere til deltagelse i disse 

temamøder i betonhjertet. 

Et emne på disse temamøder vil desuden være forventningsafstemning mellem beboere og 
udvalg og information om basisrenoveringens indhold samt eventuelle omkostninger, skulle 

man ønske at gå ud over dette. 
Køreplanen for afvikling af disse temamøder blev som følgende: Indledningsvis afholdes et 

temamøde, hvor interesserede bliver præsenteret for kvalificerede bud på omkostninger på 
renoveringer uden for basisrenoveringen. Dette med fokus på den månedlige ydelse for den 

enkelte husstand for realisering af de enkelte muligheder. Ved informationsmødet vil der blive 

lyttet til respons, men der vil ikke blive truffet beslutninger. Ved informationsmødet skal der 
desuden præsenteres mulighed for tilmelding til en række temamøder, som mere konkret 

varetager beslutninger, og får påbegyndt projektet. Disse møder varetager detaljeorienterede 
diskussioner og beslutninger. Temamøderne planlægges efter antal deltagere. Emnerne skal 

vedtages på forhånd, så de er klar til præsentation for beboerinformationsmødet. 

Forinden vil afdelingsbestyrelsen og følgegruppen afholder et forberedende møde med Fie 
Hermansen, fra rådgivningsfirmaet Wissenbjerg, og Peter Føhrby Nybom fra BO-Vest. 

Michael Willumsen står for nærmere aftale med Fie Hermansen og Peter Føhrby Nybom. 
i.  

6. Grupper og udvalg 

A. Café overskud - Postliste punkt 7 B, fra afdelingsbestyrelsesmøde 8. februar 2016 
Caféen har et akkumuleret overskud på omtrent 8.000 kr. Beløbet fremgår i afdelingens 

regnskabsbalance. Formelt set så kræver bruges af disse penge en beboermødegodkendelse, 
da disse er at regne for et aktiv tilhørende afdelingen. 

Flemming V. Wallin skriver til Tove Meyling, at der skal forbruges penge på en måde, så der 
ikke fortsat genereres et overskud. Eventuelt ved prisnedsættelse på spisning. 

Det nuværende overskud står dermed til caféens rådighed.   

 
B. Følgegruppe - Postliste punkt 7 R, fra afdelingsbestyrelsesmøde 8. februar 2016 

Forløb fastholdes 
 

7. Post 

A. 08-02-2016 - Valgmøde i BL’s 9. kreds, BO-Vest 
B. 08-02-2016 - Oplæg til vedligeholdelsesreglement, Råderet og Husorden fra 4 Række, Michael 

Willumsen 
C. 09-02-2016 - Bestil et energiforedrag til jeres generalforsamling i 2016, Albertslund kommune 

D. 09-02-2016 - Beboerhus, Beboerhenvendelse m.fl. 
E. 10-02-2016 - Muligheder for gulvvarme, Tommy Larsen m.fl. 

F. 11-02-2016 - Indkaldelse til beboermøde, Flemming V. Wallin 

G. 11-02-2016 - Arbejdsbeskrivelse for beboerhusmedarbejder, Beboerhusgruppen 
Michael Willumsen vender tilbage med en redegørelse. 

H. 11-02-2016 - Beboerhus ombygning, Flemming V. Wallin m.fl. 
I. 12-02-2016 - Indstilling vedr. renovering af parterrehusene, Flemming V. Wallin 

J. 12-02-2016 - Dårlig information fra Dansk Kabel TV, Beboerhenvendelse 

K. 14-02-2016 - Flytning og oprydning, Beboerhusgruppen 
L. 15-02-2016 - Referat - Fællesmøde VA 4 Syd og Nord - Vedr. helhedsplanen i Albertslund Syd -

3. februar 2016, Peter Føhrby Nybom 
M. 16-02-2016 - Seneste nyt om de nye affaldsordninger, Agenda Center Albertslund 

N. 23-02-2016 - Martin Olsen har sagt sin stilling op, Ulrik Brock Hoffmeyer 

O. 24-02-2016 - BL Weekendkonference, Dorthe Larsen m.fl. 
P. 25-02-2016 - Nyhedsbrev fra BO-Vest 

Q. 27-02-2016 - Invitation, Agenda Center Albertslund 
R. 28-02-2016 - Ombygningen, Tove Meyling m.fl. 

S. 29-02-2016 - Beretning Sydspætterne 2015, Sydspætterne 
T. 29-02-2016 - Forslag til beboermødet den 15. marts, Beboerhusgruppen 
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U. 29-02-2016 - 2015 2016 beretning, Miljøgruppen 

V. 29-02-2016 - Er jeres bolignet klar?, Dansk Kabel TV 
W. 01-03-2016 - Forslag til beboermødet, Genbrugsgruppen 

X. 01-03-2016 - Beretning fra Beboerhusgruppen  

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

A. Bestyrelsesmedlemmer forbereder en liste over eventuelle kursusønsker, der skal vedtages i 
fællesskab på et kommende bestyrelsesmøde.  

 
B. Præsentation fra Vandkunsten til facadeudsmykning blev ved mødet præsenteret for 

bestyrelsen. Der informeres i følgegruppen om dette tiltag, hvori dette skrives på som punkt til 

næste møde 
 

C. Temamøde emnerne skal vedtages, så de er klar til præsentation for beboerinformationsmødet. 
 

D. Afdelingsbestyrelsen og følgegruppen skal afholde et forberedende møde den 4. april 2016, 

forud for afdelingsbestyrelsesmødet med Fie Hermansen fra rådgivningsfirmaet Wissenbjerg, og 
Peter Føhrby Nybom fra BO-Vest. Fie Hermansen har bekræftet mødedeltagelse. 

 
9. Eventuelt 

 
 


