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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 18. april 2016, kl. 17:00  
Referat 
 
Inviteret: 

 

  Bestyrelsen: Anita Wittusen, Maja Reutzer, Tonny Bodal, Tommy Larsen og Flemming V. Wallin 

  Suppleanter: Christel Gyllenborg og Dorthe Larsen  
  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen 

 
  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Line Marold Christiansen 

 
0. Markvandring 

Med udgangspunkt i afdelingens eksisterende langtidsplan 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 4. april 2016 

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 17. maj 2016 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Line Marold Christiansen 

 

4. Økonomi og drift 
A. Aktionsliste 

1) Nyt affaldssystem  
Driften udarbejder et oplæg til endelige placeringer af de 9 affalds øerne. 

Placeringer fastlægges i forhold til hvor der findes rør og ledninger i jorden, 

således at disse ikke beskadiges. 
Hele projektet inkl. den endelige økonomi skal godkendelsen på et beboermøde. 

Regnskabsbeboermødet i september 2015 godkendte en nedgravet 
affaldssystem til en samlet pris på 1.8 million - beløbet er at finde på 

afdelingens langtidsplan.  
Fristen på byggetilladelser er 1.maj, men kommunen holder ekstraordinært 

åbent to gange i maj, så alle byggetilladelser kan ekspederes. Projektet skal dog 

være køreklart i udgangen af maj. 
Michael Willumsen holder bestyrelsen løbende opdateret.  

 
B. Økonomi 

i. Budgetopfølgning - Bilag i Dropbox 

Indledningsvis drøftedes konto 116 som dækker planlagte vedligeholdelser. På 
flere underkonti er der budgetteret med 0 kroner, og der bør derfor ikke være 

udgifter bogført herunder. Angivne udgifter på denne konto omkonteres til de 
tilsvarende underkonti under konto 115, som omhandler løbende drift og 

vedligehold.  
Det blev vedtaget at budgetoversigten fra bestyrelsesweb medtages på alle 

fremtidige møder. Den fulde oversigt vil blive tilsendt fra BoVest to gange om 

året. 
 

ii. Henlæggelser og langtidsplan - Bilag i Dropbox 
 Der skal indhentes tilbud på afvaskning af husenes eternit facader. Som en 

del af renoveringen af gårdhusene i AB Syd, skal husene der afvaskes og 

males. NCC som står for opgaven i AB Syd, har givet et fordelagtigt tilbud 

og det skal undersøges om VA 4 Syd kan drage nytte af det til AB Syd 
fremsatte tilbud. 

Peter Føhrby Nybom undersøger mulighederne hos NCC, og samtidigt 
indhenter Michael Willumsen yderligere et tilbud på afvask og maling af 
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facader, disse priser skal være klar til afdelingsbestyrelsesmødet den 17. 

maj 2016.  
 Vedligeholde og reparation af utætte skure skal overvejes. De steder 

skurene skal rives helt ned, indhentes der en pris på en genopførelse af 

genbrugsplast 

 Stibelægninger skal håndteres. De penge der er sat af sidste år, skal bruges. 

 Plan over skure og stibelægninger til reparation udsendes sammen med 

referatet.  
 

C. Driften til og fra 
i. Orientering 

 Jan Obel, ny chef for ejendomsmestrene. Jeanette bliver ny chef for 

ejendomslederne.  
 Førstemand Martin er på barsel. 

 4 Række har taget stilling til driftsamarbejde. De er åbne for konstruktiv 

dialog. Michael Willumsen indkalder formændene fra de to afdelinger, så der 

kan blive klarlagt en køreplan til det første møde.  

 
 

D. Beboerhenvendelser 
i. Råderetten - Dropbox 7 M 

Sagen er overgået til driften.  

 
5. Aktiviteter 

A. Renovering 
Opfølgning på byggeudvalgsmøde 4. april 2016 

Oplæg til beslutningsproces og møderække - Dropbox 7 K 
Godt oplæg, indvending er dog: Beboerindvolvering ville tjene de demokratiske 

hensyn godt. 

Bestyrelsen blev enige om at nedsætte fokusgrupper. Hertil kan man facilitere nogle 
rammer i samarbejde med fagpersonerne på projektet, så grupperne kun skal tage 

stilling til realistiske scenarier. 
Flemming Wallin udarbejder en nøjere beskrivelse af forslaget til de øvrige 

medlemmers godkendelse, inden det sendes videre til Peter Nybom. 

En endelig beskrivelse af fokusgrupperne samt en efterlysning af beboere til disse 
sker gennem Betonhjertet, eller husstandsomdelte sedler. 

 
B. Kursusønsker i 2016 

Udsat indtil offentliggørelse af kursuskataloget. 

 
6. Grupper og udvalg 

A. Status på afdelingsbestyrelsens ad hoc udvalg 
 Det grønne udvalg: Benny Pedersen og Tommy Larsen 

 Lege- og aktivitetspladser: Anne-Lise Hansen, Tove Meyling, Maja Reutzer 

og Anita Wittusen 

 Affaldsudvalg: Lena Kujahn, Maja Reutzer og Anita Wittusen 

 Byfornyelse: Maja Reutzer, Dorte Larsen, Benny Rein, Tove Jensen og 

Anette Olsen 
 

7. Post 

A. 05-04-2016 - VS Artikel i Politiken, BO-Vest 
B. 06-04-2016 - BR15 giver nye muligheder, Tommy Larsen m.fl 

C. 08-04-2016 - Tværgående samarbejde i 4 syd, Christel Gyllenborg 
D. 10-04-2016 - Pergola i gårdhusene, Tommy Larsen m.fl 

E. 11-04-2016 - Reminder: Husk at melde til Boligpolitisk Forum om effektiv drift, BO-Vest 

F. 11-04-2016 - Ændringer til afdelingsbestyrelsen, BO-Vest m.fl. 
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G. 12-04-2016 - Status fra ABC 1 kvartal 2016, Mai Green Petersen 

H. 12-04-2016 - Husk tilmelding til VA's temamøde den 20. april, BO-Vest 
I. 13-04-2016 - SV: Orden i tingene, Flemming V. Wallin 

J. 13-04-2016 - SV: Referat fra beboerhusudv. 29.03.2016, Flemming V. Wallin 

K. 15-04-2016 - Byggeudvalg VA 4 Syd -beslutningsproces og møderække, Peter Føhrby Nybom 
L. 15-04-2016 - Ny boks fra YouSee, frit tv-valg er dyrt, nye afdelinger, Antenneforeningen 

Brøndby 
M. 15-04-2016 - Råderetten, Beboerhenvendelse 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

A. Struktureret opsamling af tekniske problemer og forhold i afdelingen.  

 
9. Eventuelt 

A. Der indkøbes bogen ”Livet mellem Husene” Af Jan Gehl.  
 


