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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 4. april 2016, kl. 19:00  
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 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af referater 

A. Afdelingsbestyrelsesmøde den 1. marts 2016 
B. Afdelingsbestyrelsesmøde den 15. marts 2016 

 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet mandag den 18. april 2016 
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Line Marold Christiansen 
 

4. Økonomi og drift 

A. Aktionsliste 
1) Nyt affaldssystem 

Henvendelse fra kommunen - Dropbox: 7 Q - Vi har brug for flere oplysninger 
Status på oplæg fra BO-Vest? 

 

i. Sagen lægger hos Michael Willumsen, som indhenter relevante informationer fra 
BoVest, udarbejder det nødvendige materiale og kontakter kommunen med 

henblik på frist til byggetilladelse.  
 

2) 5) Ravnens legeplads. 
 

i. Det blev ved mødet fortalt, at der er lavet en fejl i beregningerne af 

omkostningerne ved renovering af Ravnens legeplads. Dette skyldes, at der skal 
være et andet og dybere faldunderlag af gummi under et tårn af over fem 

meters højde. Der skal desuden indføres et dræningssystem, og eventuelt en 
ramme omkring legepladsen, der skal gøre det lettere at slå græs. Disse 

foranstaltninger er ikke tænkt ind i det foreliggende budget på 115.000 kr, 

hvorfor man må forvente at slutbeløbet nærmer sig de 225.000. 
ii. Afdelingsbestyrelsen vedtog ved mødet en godkendelse af, at der bruges op 

imod 225.000 kr. på Ravnens legeplads. Michael Willumsen undersøger 
mulighederne for at gøre det billigere.    

iii. Anitta Wittusen forbliver primus motor på legeplads projektet. 
 

12) Etablering af vaskeplads på materialegården 

 
i. Der mangler blot, at der indlægges et link på afdelingens hjemmeside til 

vaskepladsens reservationssystem. Derfra er man køreklar. 
ii. Punktet er hermed lukket på aktionslisten 

 

14) Brug af Spættegrunden, bilag findes i Dropbox  
Det videre forløb 

 
i. Spættegrundens fremtid skal drøftes på beboermøde d.25 april, for at få afklaret 

hvilke forventninger og ønsker beboerne har.  
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ii. Der laves et separat beboermøde til sortering af affald.  

 
17) Opfølgning på Markvandring tirsdag den 28. april 2015 

 

i. Der er brugt trykimprægneret træ i Plankeværket i Hanen. Driften er klar over 
denne fejl, og sørger for, at det ikke gentager sig. Punktet er nu afsluttet.  

ii. Forud for mødet d. 18 april er der markvandring kl.17. efterfølgende spisning. 
Michael Willumsen deltager og medbringer printet materiale fra langtidsplanen for 

2017.  
 

22) Kursusønsker 

 
i. Udsættes til afdelingsbestyrelsesmødet d.18.04.2016 

 
B. Evaluering af beboermøde den 15. marts 2016 

i. Mødet som helhed 

 
i. Afdelingsbestyrelsen udtrykte enighed om, at mødet gik godt, og at fremmødet 

var tilfredsstillende. Bestyrelsen er dog blevet gjort opmærksom på, at Punktet 
omkring det akkumulerede overskud, blev misvisende fremstillet. Det blev ved 

mødet forklaret, at den præsenterede version, er en indirekte fremstilling med 

samme resultat af den direkte fremgangsmåde. Denne fremstilling blev valgt for 
enkelthedens skyld af hensyn til beboerne. Flemming Wallin refererer en 

eventuel diskussion af emnet ved VA’s bestyrelsesmøde. 
 

ii. Opfølgning på vedtagelser 
 

i. Den kontroversielle pullert er nu fjernet. 

ii. I tæt samarbejde med beboerhusgruppen er driften gået i gang med 
ombygning af beboerhuset. Michael Willumsen kontakter Byg med henblik på 

afklaring af, om opgaven ligger hos driften eller hos Byg. 
 

iii. Regnskaber 

iv.  
i. Det blev ved mødet efterlyst, at man ved fremadrettede 

regnskabspræsentationer, vil præsentere indtægter op imod udgifter inden for 
de enkelte punkter. Tingene fremstår med den nuværende model dyrere for 

afdelingen end de reelt bliver, og denne fremgangsmåde skulle gerne kunne 
klargøre de reelle udgifter mere optimalt.  

ii. Michael Willumsen og Anita Wittusen vil gerne fremstille og demonstrere nogle 

alternative præsentationsformer af konto 119 med afsæt i 2015-regnskabet. 
Disse forlægges afdelingsbestyrelsen som skabeloner til fremtidigt brug. 

 
C. Driften til og fra 

i. Orientering 

 
i. Der blev refereret til den allerede nævnte beboerhusombygning, se punkt B.ii.ii. 

ii. Der arbejdes fortsat på projektet om plankeværket i genbrugsplast. 
 

 

D. Beboerhenvendelser 
i. Email adresser - Dropbox: 7 K 

 
i. Der blev ved mødet oplyst, at der ikke er nyt i sagen vedrørende en eventuel 

IT-platform ved BoVest. Dette er ikke tilfredsstillende, og bestyrelsen vender 
tilbage i sagen, når de er blevet bekendtgjort med de forskellige muligheder. 
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ii. Orden i tingene - Dropbox: 7 L 
i. Svaret fra afdelingsbestyrelsen er, at den præsenterede femgangsmåde var 

undersøgt og godkendt af BoVest.  

 
 

5. Aktiviteter 
A. Sydsamarbejde - Dropbox: 7 R 

 
i. ABC vil fra årets udgang ikke længere være primus motor på en del af 

beboersamarbejdet i område Syd, med virkning fra d. 31.12.2016. De har i den 

forbindelse spurgt, om der er interesse for, at de iværksætter et samarbejde der 
kan køre videre efterfølgende. Det blev pointeret, at de frivillige allerede indgår i det 

nuværende samarbejde, men at der skal findes en ny tovholder, som kan overtage 
efter ABC. 

ii. Afdelingsbestyrelsen var positive omkring et eventuelt Sydsamarbejde. Det blev 

fremhævet, at aktiviteter i et sådan samarbejde, kan skabe identitet i et område på 
tværs af afdelingerne. Det blev ved mødet aftalt, at Maja Reutzer tager fat i 

beboerhusgruppen vedrørende dette spørgsmål. Dorthe Larsen og Christel 
Gyllenborg kontakter ABC for flere oplysninger om de praktiske aspekter. 

 

B. Boligpolitisk Forum den 27. april 2016, kl. 18.30 i Café Ask i Askerød - Dropbox: 7 E 
 

i. Foreløbigt ingen tilmeldte. Der blev opfordret til deltagelse af bestyrelsens 
medlemmer, især med henblik på emnet vedrørende effektiv drift. 

 
C. Temamøde i VA den 20. april 2016, kl. 18.30 - Dropbox: 7 N 

 
 

6. Grupper og udvalg 

A. Kontaktpersoner til grupper og udvalg 
 

i. Anita Wittusen overtager Vibekes post i genbrugsgruppen.  

ii. Dorthe Larsen er kontaktperson i informationsudvalget. 
iii. Opgave vedrørende oplæg fra Vandkunsten kræver en kontaktperson til bestyrelsen 

i Kvartersudtryksudvalget. Maja Reutzer og Dorthe Larsen påtager sig opgaven, og 
Flemming Wallin sender dem en liste over navne på medlemmerne i udvalget. 

 
 

B. Ingen Miljøgruppe, hvordan håndteres ansvarsområdet? 

 
i. Det blev ved mødet forslået, at der kan nedsættes et ad hoc grønt udvalg i 

bestyrelsen. Forslaget mødte opbakning ved mødet, og blev præciseret. Det grønne 
udvalg skal varetage opgaver vedrørende beplantning og andet natur. Tommy 

Larsen tager indledningsvist fat i Benny Petersen og drøfter forslaget. 

 
C. Udlån af lokaler til private, punkt 2 i referat fra møde i Beboerhusgruppen - Dropbox: 7 T   

 
i. Emnet blev ved mødet diskuteret. Bestyrelsen ser intet i reglerne, der forhindrer at 

Tonny Bodal kan bruge beboerhuset til Lejrarrangementer som hidtil. Flemming 

Wallin svarer beboerhuset.  
D.  

 
7. Post 

A. 01-03-2016 - VS: Albertslund Syd, Afd. VA -facader, Vandkunsten 
B. 02-03-2016 - Kredsvalgsmøde i BL's 9. kreds, BO-Vest 
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C. 02-03-2016 - Rengøringsbeskrivelse ved leje af beboerhuset, Jørn Hegnsborg m.fl. 

D. 03-03-2016 - Legepladsen kirkegårdsgrunden, Anita Wittusen 
E. 04-03-2016 - Invitation til Boligpolitisk Forum om effektiv drift den 27. april 2016, BO-Vest 

F. 04-03-2016 - Valg til HOFOR, Vinie Hansen m.fl. 

G. 05-03-2016 - iPads strømforsyning, Dorthe Larsen 
 

i. Der indføres i referatet et billede af den defekte Ipadopladermodel, som skal byttes. 
Bestyrelsens medlemmer bedes sikre, at de har en korrekt model eller sørge for at 

bytte. 
 

H. 08-03-2016 - Helhedsplan Albertslund Syd, VA 4 Nord og Syd - vedr. private og 

råderetsarbejder, Peter Føhrby Nybom 
I. 08-03-2016 - KANALGADEN Albertslund, Albertslund Kommune 

J. 10-03-2016 - Brugergruppe Nyt 2016, Agenda Center Albertslund 
K. 15-03-2016 - Email adresser, Beboerhenvendelse 

L. 15-03-2016 - Orden i tingene, Beboerhenvendelse 

M. 16-03-2016 - SV: Tekster til årsberetningen om jeres afdelinger, Flemming V. Wallin 
N. 17-03-2016 - Temamøde i VA den 20. april 2016, BO-Vest 

O. 18-03-2016 - Dagsorden til VA's generalforsamling, BO-Vest 
P. 18-03-2016 - DTU-undersøgelse af Gipsplader, Tommy Larsen 

Q. 21-03-2016 - Vi har brug for flere oplysninger, Albertslund Kommune 

R. 21-03-2016 - Sydsamarbejde, Albertslund Boligsociale Center 
S. 30-03-2016 - Byggeudvalg VA 4 Syd - Dagsorden, Flemming V. Wallin 

T. 30-03-2016 - VS: Referat fra beboerhusudv. 29.03.2016, Beboerhusudvalget 
U. 31-03-2016 - Nyhedsbrev fra BO-Vest, BO-Vest 

V. 31-03-2016 - 10 % mere natur i Albertslund?!, Agenda Center Albertslund 
W. 01-04-2016 - Vurdering af økonomien omkring vores renovering, Tommy Larsen 

X. 01-04-2016 - Verificering af navne og kontakt oplysninger, Flemming V. Wallin 

Y. 01-04-2016 - Aflysning af fælles følgegruppemøde for VA 4 Sydog Nord vedr. helhedsplanen 
den 5. april 2016, Peter Føhrby Nybom 

Z. 01-04-2016 - SV: Byggeudvalg VA 4 Syd - Dagsorden, Peter Føhrby Nybom 
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

 
A. Kursusønsker 

 
9. Eventuelt 

A. Referatetet fra regnskabsbeboermødet stod i betonhjertet, og er dermed godkendt. Det 
ligger desuden i Dropbox under 4B 

 

 


