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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 6. juni 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 17. maj 2016 

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 27. juni 2016 

Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Line Marold Christiansen 
 

4. Økonomi og drift 
A. Aktionsliste 

1) Nyt affaldssystem - projekt status 

Placering af affalds øer - oversigt, byggetilladelse og økonomi 
Indendørs sortering - løsninger og økonomi 

Beboermøde - forslag - indkaldelse/dagsorden 
 Der foreligger endnu ikke et endeligt projekt, og der er ikke udsigt til at 

projektet kan være klart inden udgangen af juni måned, og dermed er der ikke 

noget, som kan forelægges et beboermøde. 
Det ellers fastlagte beboermøde den 22. juni bliver derfor ikke til noget, hvilket 

ikke er tilfredsstillende, når der på seneste møde var enighed om at omtale 

mødet i juni udgaven af Betunhjertet. 
 BO-Vest har beregnet en pris på 2,4 mill. kroner for etablering af 9 affalds øer, 

hvilket står i forhold til budgetbeboermødets godkendelse af et samlet projekt 

på 1,8 mill. kroner. MW kontakter BO-Vest med henblik på en afklaring på 
denne markante forskel. 

 Fra Agenda Centret har man tidligere informeret om, at der eksisterede 

eksempler på hvordan den indendørs sortering kunne etableres i afdelingens 

oprindelige køkkenskabe. Desværre viser det sig at dette ikke er korrekt, 
hvorfor AW og MR forsøger at udarbejde et oplæg. 

Agenda Centret har eksempler på hvordan nyere standard køkkenskabe på 60 
cm X 60 cm kan indrettes. 

 

5) Legepladsen i Ravnens kvarter 
Status og økonomi 

 Der er tilfredshed med det udførte, der er dog tvivl om, hvorvidt maling af 

legeredskaberne var inkluderet i det oprindelige oplæg. MW undersøger 
spørgsmålet omkring maling nærmere. 

 
14) Brug af Spættegrunden 

Beboermøde - forslag  

 Afventer.  

 
B. Økonomi 

i. Budgetopfølgning fra BO-Vest 
 Gennemgang af budgetopfølgning fra april. 
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 Afdelingen har et lån som udamortiserer i år. Et beløb som svarer til den årlige 

ydelse tillægges henlæggelserne for 2017 og frem, til brug i forbindelse med 

gennemførelse af den forestående renovering. 
 Første oplæg til budget for 2017 inklusiv en opdateret langtidsplan følger fra 

MW inden for de nærmeste dage.  

 MW udarbejder et regnskab for konto 118 og 119 fra budgetåret 2015 inden for 

14 dage fra dags dato. 

 
ii. Budgetproces 2017 

Dato for budgetbeboermøde 
 Budgetbeboermøde tirsdag den 20. september 2016. 

 Prosareferatet skal indeholde en opfordring til beboere, grupper og udvalg om 

at fremsende budgetønsker til 2017. 

 
C. Driften til og fra 

i. Orientering 

 MW rykkes for status på hegn i genbrugsplast.  

 De fleste huller på Svanens stikvej er nu reparerede. Der efterlyses reparationer 

af ramper ved den første række carporte på sydsiden af Svanens stikvej. MW 
sørger for at arbejdet udføres. 

 Driften planlægger at ansætte 2 medarbejdere i sommerperioden - svarende til 

4 måneders ansættelse. 
 Der fastansættes intet driftspersonale inden overvejelserne omkring et 

driftssamarbejde er afklaret. 

 MW følger op med en evaluering angående forsøgsordning på genbrugspladsen 

i samarbejde med genbrugsgruppen.  

 MW følger op på vedligeholdelse af hegn i Hanen - AW kan udpege hegnet. 

 
D. Beboerhenvendelser 

i. Beboerlokalet - forsat fra mødet den 17. maj 2016, yderligere korrespondance 
 På baggrund af denne sag opfordres Beboerhusgruppen til, at regler for leje af 

beboerhuset bliver opdateret. 

 
ii. Støj fra motorcykel inde i boligområdet 

 Sagen er gået videre til BO-Vest, da den ikke ligger indenfor 

afdelingsbestyrelsens kompetenceområde. 

  
iii. Græsslåning 

 Henvendelsen er afsluttet med mail-korrespondance, og der er blevet slået 

græs. 
 

iv. Løse katte i boligområdet 

 Driften kontakter en autoriseret kattefanger til at indfange løse katte, på en 

ikke nærmere angivet dato. 
 Inden indfangningen iværksættes, skriver sætter driften et indlæg i 

Betonhjertet. Indlægget skal beskrive hvad der gøres samt hvorfor. Endvidere 

skal det indeholde en opfordring til, at overholde gældende lovgivning. 
 

v. Parkering af håndværker biler 
 Driften har en dialog med byggeledelsen i AB. Gentager problemet sig, 

opfordres beboeren til at henvende sig direkte til driften, der vil overdrage 

beskeden til byggeledelsen. FVW skriver svar til beboeren. 

 
vi. Genbrugspladsen - indlæg i juni udgaven af Betonhjertet 

 Svar sættes i juli udgaven af Betonhjertet. FVW står for skrivelsen. 
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vii. Hvem er hvem og hvad og hvorfor - indlæg i juni udgaven af Betonhjertet 

 Svar sættes i juli udgaven af Betonhjertet. FVW. står for skrivelsen. 

 
5. Aktiviteter 

A. Mødeplan 2. halvår 2016 

 Afdelingsbestyrelsesmøder afholdes i denne periode 1. mandag i hver måned. 

Første møde afholdes i august. FVW udarbejder et oplæg til en kalender, der kan 
behandles på næste møde.   

 
6. Grupper og udvalg 

A. Opfølgning på byggeudvalgsmøde 
 Mødet blev kort drøftet. Der var ingen punkter til videre behandling.  

 

B. Ad hoc udvalg - møder og aktiviteter  

 De forskellige udvalg berettede.  

 
C. VA foreningsmøde 

 På mødet blev VA’s grønne regnskab gennemgået, og helt som forventet er 

afdelingens varmeforbrug markant højere end gennemsnittet - det samme er 
tilfældet for de andre gårdhus afdelinger i VA. 

Desuden blev Kommunens nye affaldsordning gennemgået, og der blev givet fif til 

hvordan vi kommer godt i gang. 
 

7. Post 
A. 17-05-2016 - Nyhedsbrev fra BO-Vest 

B. 17-05-2016 - Dagsorden til repræsentantskabsmødet i BO-Vest 
C. 17-05-2016 - SV: Beboerlokalet, Flemming V. Wallin, m.fl. 

D. 19-05-2016 - Kursustilbud fra BO-Vest 

E. 19-05-2016 - Referat -VA 4 Syd, byggeudvalgsmøde nr. 03 den 17. maj 2016, Berit Djarling 
F. 23-05-2016 - SV: Sydsamarbejde, Louise Østergaard Andersen, m.fl. 

G. 25-05-2016 - Kursustilbud fra BO-Vest 
H. 25-05-2016 - Støj fra motorcykel inde i boligområdet, Beboerhenvendelse 

I. 26-05-2016 - Byggeudvalgsmøde nr. 04 - Helhedsplan gårdhusene VA 4 Syd - dagsorden - 

1. juni 2016, Berit Djarling, m.fl 
J. 26-05-2016 - Græsslåning, Beboerhenvendelse 

K. 26-05-2016 - Husk tilmelding til foreningsmødet torsdag d. 2. juni, Sidsel Sakse Bennetsen 
L. 28-05-2016 - Modulbolig. Nyt boligkoncept kan flyttes, Tommy Larsen 

M. 30-05-2016 - Parkering af håndværkerbiler, Beboerhenvendelse 

N. 30-05-2016 - Løse katte i boligområdet, Beboerhenvendelse 
O. 01-06-2016 - Møde om indendørs sortering i KB-salen den 9. juni, Agenda Center 

Albertslund 
P. 01-06-2016 - Informations-og dialogmøde om vand og spildevand d 13. juni kl. 16.30, 

Agenda Center Albertslund 
Q. 03-06-2016 - Referat fra byggeudvalgsmøde i VA4 Syd 1. juni 2016, Berit Djarling, m.fl 

R. 04-06-2016 - Information til deltagerne af fokusmøderne, Tommy Larsen 

S. 05-06-2016 - Byggematerialers egenskaber, Tommy Larsen Under udarbejdelse 
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
A. Referat fra møde den 9. juni om affaldssorteringen 

B. Budget 2017 

 
9. Eventuelt 

 


