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Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. maj 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 referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 18. april 2016 

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 6. juni 2016 

Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Line Marold Christiansen 
 

4. Økonomi og drift 
A. Aktionsliste 

1) Nyt affaldssystem 

Oplæg til placering - Dropbox 7 O 
i. Bestyrelsen finder det problematisk, at visse af affaldssystemerne er placeret 

meget tæt op ad en række boligers hoveddøre. 
ii. En del af affaldssystemerne flyttes i overensstemmelse til gældende regler, og 

med samtidige hensyn til eventuelle gener af beboerne. 1 stk. i Ravnen, 2 stk. i 

Svanen, 1 stk. i Hanen rykkes til alternativ placering. MW er i besiddelse af en 
tegning med foreløbige forslag til alternative placeringer. En tilbagemelding på 

forslagene fra MW vil komme indenfor en til to uger. 
iii. Vedrørende økonomi er der kommet et udspil fra BoVest på 2.75 millioner for 

etablering af 9 affaldsøer. Dette går imod bestyrelsens vedtagelser og egne 
beregninger. Bestyrelsen mener, at BoVest har sat beløbet for højt, da alt tyder 

på at bestyrelsens egne beregninger holder. MW vil undersøge sagen, og 

komme med en tilbagemelding indenfor 1-2 uger.     
 

2) Beboermøde? 
i. Mødet er fastsat til afholdelse d. 22.06.2016. 

ii. Affaldsøer er vedtaget til mødets dagsorden. Yderligere punkter vil komme 

løbende. 
iii. Dato og punktet vedrørende affaldsøer vil blive annonceret i Betonhjertet. I 

samme indlæg gøres der opmærksom på, at der vil komme en indkaldelse efter 
korrekt procedure med 14 dages varsel. FVW varetager indlægget i 

Betonhjertet. 
 

B. Økonomi 

i. Budgetopfølgning - Bilag i Dropbox 
i. Den officielle budgetkontrol vil kunne præsenteres af MW til næste 

afdelingsbestyrelsesmøde.  
ii. Til den interne budgetkontrol er der kun én indsigelse, som er rettet på konto 

115.514. Her fremgår et stort vandforbrug i genhusningsbolig, der sandsynligvis 

skyldes en rørfejl. Driftens kontrol af genhusningsboliger er optimeret, efter 
forbruget i genhusningsboligen fandt sted, så den type fejl ikke gentager sig. 

 
ii. Langtidsplan PBV 
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i. Langtidsplanen er ajourført efter aftale ved seneste møde. Der var enkelte 

afklarende spørgsmål til langtidsplanen, der blev tilfredsstillende besvaret af 
MW.   

 

iii. Evaluering af regnskabsprocessen - Dropbox 7 G 
i. Bestyrelsen vurderer at Regnskabsprocessen fra 2015 er nogenlunde.  

ii. Ankepunktet er materialet til udlevering og præsentationer til beboermøde. FVW 
uddyber.  

 
C. Driften til og fra 

i. Orientering 

i. Finn Schrøder går på pension d. 31.05.2016. MW finder en midlertidigt ansat til 
at dække Finn Schrøders opgaver gennem en endnu ikke nærmere bekendt 

periode. 
ii. MW kigger på et drøftet plankeværk i Hanens Kvarter, der trænger til reparation 

eller udskiftning. 

iii. For at sikre et godt samarbejde mellem de to afdelinger, fastholdes den aftalte 
proces om driftssamarbejde mellem 4 Syd og 4 Række. Dette indebærer et 

formandsmøde, afdelingsbestyrelsesmøde, og dernæst møde med direktør og 
drift- og teknikchef.  

 

D. Beboerhenvendelser 
i. Beboerlokalet - Dropbox 7 N 

i. Bestyrelsen sender et brev til beboeren, hvori de bakker op om 
beboerhusgruppens respons. FVW står for brevet. 

  
ii. Fraflytning syn – Orientering 

i.  Der blev ved mødet orienteret om sagen. 

 
5. Aktiviteter 

A. Repræsentantskabsmøde i BO-Vest - Dagsorden i dropbox 
i. Materialet til repræsentantskabsmødet er modtaget. 

Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne kigger det igennem, og kommer med eventuelle 

kommentarer, input og spørgsmål til FVW. 
 

6. Grupper og udvalg 
A. Driftssamarbejde - Indkaldelse til fællesmøde i dropbox 

 
7. Post 

A. 19-04-2016 - Kom til Grøn Dag, Albertslund Kommune 

B. 20-04-2016 - Råderetten, svar på beboerhenvendelse 
C. 21-04-2016 - PCB, Tommy Larsen 

D. 21-04-2016 - Nyhedsbrev nr. 2/2016, Kabelplus 
E. 23-04-2016 - Kommentering af oplæg til beslutningsproces og møderække, Flemming V. Wallin 

F. 25-04-2016 - Byggeudvalgsmøde 02 - Dagsorden med bilag, Peter Føhrby Nybom 

G. 25-04-2016 - Evaluering af regnskabsprocessen, BO-Vest 
H. 25-04-2016 - Indlæg til Betonhjertet, Flemming V. Wallin 

I. 28-04-2016 - VA 4 Syd - helhedsplan - invitation til fokusgrupper, Peter Føhrby Nybom 
J. 28-04-2016 - Albertslund Syd, gårdhusene - diverse om eksisterende tage, Peter Føhrby Nybom 

K. 03-05-2016 - Foreningsmøde torsdag d. 2. juni kl.17.30, VA 

L. 03-05-2016 - Byggeudvalgsmøde 02 - Referat - 26. april 2016, Peter Føhrby Nybom 
M. 09-05-2016 - Gå-1-Træ den 29. maj, Agenda Center Albertslund 

N. 11-05-2016 - Beboerlokalet, Beboerhenvendelse m.fl. 
O. 11-05-2016 - Placering af molokker, Michael Willumsen 

P. 13-05-2016 - Byggeudvalgsmøde 03 - Dagsorden - 17. maj 2016, Peter Føhrby Nybom 
Q. 13-05-2016 - Besøg Gate 21 den 23. maj, Agenda Center Albertslund 
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8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
 

9. Eventuelt 

A. Affaldssortering 
i. Der blev ved mødet drøftet, hvordan man undgår rod ved de kommende molokker. 

MW berettede ud fra erfaringer fra andre afdelinger, at den type problemer typisk 
aftager i løbet af det første års tid, såfremt man gør beboerne regelmæssigt 

opmærksom på ordensreglerne. 
 

B. Drøftelse af referatform 

i. Det blev ved mødet vedtaget, at der i fællesskab udfærdiges en konklusion ved 
færdiggørelse af hvert punkt, som vil udgøre referatets indhold. Eventuelle 

divergerende holdninger noteres om nødvendigt ned ved initialers nævnelse. 


