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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 27. 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 og Mille Andersen 

Afbud:                   Anita Wittusen, Tonny Bodal og Christel Gyllenborg 
  

  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Mille Andersen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Der var blevet tilføjet to ekstra punkter til postlisten – den opdaterede dagsorden foreligger i 

Dropbox. 
Den opdaterede dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. juni 2016 
Referatet blev godkendt. 

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 1. august 2016 

Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent:  
Mødet blev flyttet til den 25. juli grundet MW’s ferie 

 
4. Økonomi og drift 

A. Aktionsliste 

1) Nyt affaldssystem - projekt status 
Placering af affaldsøer - oversigt, byggetilladelse og økonomi 

Indendørs sortering - løsninger og økonomi 
Beboermøde - dato - forslag - indkaldelse/dagsorden 

MW orienterede om status: 
Projektlederen fra BO-Vest’s skriftlige besvarelse på bestyrelsens spørgsmål blev omdelt. 

Der forventes flere oplysninger i uge 28.  

 
Bestyrelsen arbejder sammen med Agendacenteret videre på en løsning til indendørs 

affaldssortering. Priser forventes i uge 28. 
 

Dato for kommende beboermøde fastsættes på næste bestyrelsesmøde. 

 
B. Økonomi 

i. Ny version af regnskab for konto 118 og 119 fra budgetåret 2015 - jf. referat 
fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. juni 

MW orienterede ud fra det udleverede regnskabs oplæg. 
119580 er nu fordelt ud på aktiviteter. 

 

FVW ønskede at få tilføjet oversigten ”Budget” til regnskabet. MW sørger for dette. 
Bestyrelsen var overordnet set tilfreds med den nye version, og en version 2 med 

ønskede rettelser er på vej. 
 

ii. Budget 2017 – Dropbox 7 I 

MW orienterede ud fra det udleverede budget oplæg: 
Stigningen på 2,86 procent skyldes primært ejendomsskatterne. 

FVW og MW aftalte en gennemgang af det fulde budget inklusiv alle mellemregninger. 
Til konto 126 blev tilføjet” solfanger”. 

På konto 130 var budgetteret med 0 kroner, idet der ikke forventes tab på fraflytninger. 
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MW undersøger hvad konto 201.7 indeholder. 

FVW efterlyste en postering indeholdende det akkumulerede overskud. 
 

MW sender den nye version af budgettet, samt en kopi af beboermøde-udgaven til 

bestyrelsen. 
 

C. Driften til og fra 
i. Opfølgning fra afdelingsbestyrelsesmødet den 6. juni: 

 Status på hegn i genbrugsplast:  

De nødvendige materialer er anskaffet og opsætningen påbegyndes snarest. 
 Status på reparationer af ramper ved den første række carporte på 

sydsiden af Svanens stikvej:  

Reparationer er igangsat. Forventes færdiggjort uge 28. 

 Status på evaluering af ændrede åbningstider på genbrugspladsen i 1. 

kvartal:  
Der afholdes evalueringsmøde med styregruppen i genbrugsgruppen snarest. 

 Status på vedligeholdelse af hegn i Hanen:  

Er igangsat og færdiggøres i løbet af ugen. 
ii. Status på driftsplaner og tidsregistrering for første halvår 2016 

Oversigt indeholdende driftspersonalet tidsregistrering for perioden uge 1 til og med uge 

22 blev forelagt af MW. 
MW udarbejder på opfordring fra bestyrelsen en ny oversigt hvert kvartal. 

iii. Orientering 
Der er pr. 27. juli startet to afløsere i driften, som fortsætter til oktober. 

FW efterspurgte en kvartalsopgørelse fra driften i ret tekst, som tidligere. MW noterede 
det. 

FW efterspurgte dagsorden til mødet d. 28. juni. MW går videre med det. 

 
D. Beboerhenvendelser 

i. Manglende udendørs vedligeholdelse – Dropbox 7 J 
Reparation af rampe ved carporte er igangsat, jf. punkt 4C. 

Brombærkrattet er fjernet sidst i juni. 

FVW skriver et svar til beboeren. 
 

5. Aktiviteter 
A. Godkendelse af mødeplan for andet halvår 2016 – bilag i Dropbox 

Der er indsat møde med grupper og udvalg den 24. oktober. 

Afdelingsbestyrelsesmødet den 1. august blev flyttet til den 25. juli 
B. Tilbagemelding på plan for fokusgruppemøder – bilag i Dropbox 

Bestyrelsen gennemgik materialet vedrørende fokusgruppemøder. Emner til beslutning blev 
fordelt mellem fokusgruppemøderne og byggeudvalget. 

FW retter i ”Notat til intromøde” og sender det til Fie Hermansen fra Wissenberg. 
Der var ros til projektlederen fra bestyrelsen, for arbejdet med fokusgruppemøderne. 

C. Repræsentantskabsmøde i BO-VEST – Dropbox 7 E 

Referat og deltagerliste var lagt i Dropbox. FW havde ikke mulighed for at deltage. 
D. Repræsentantskabsmøde i Antenneforeningen Brøndby 

FW deltog i mødet. Foreningen har skiftet navn til Antenneforeningen af 1986. 
Det månedlige medlemsgebyr falder til næste år til 22 kr. pr. tilslutningsmulighed (husstand). 

 

6. Grupper og udvalg 
A. Indledende møde omkring muligt driftssamarbejde med VA 4 Række  

Det er tvivlsomt om samarbejdet er klar til budgettet for 2017. 
FW efterspurgte beskrivelse af alle arbejdsopgaver i afdelingen. MW noterede dette. 

Næste møde afholdes den 28. juni. 
B. Orientering 

Intet 
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7. Post 
A. 08-06-2016 - SV: Referat fra byggeudvalgsmøde i VA 4 Syd 1. juni 2016, Fie Hermansen 

B. 08-06-2016 - Budgetkursus i BO-VEST, Vibeke Rømming 

C. 09-06-2016 - Fremtidens belysning skabes i Albertslund, Agenda Center Albertslund 
D. 13-06-2016 - Læs nyhedsbrev fra BO-VEST, Johanne Rytter Hansen 

E. 15-06-2016 - Referat af repræsentantskabsmøde i BO-VEST, Jette Stenholt 
F. 17-06-2016 - Nyhedsbrev nr. 3 fra Kabelplus 

G. 20-06-2016 - Effektiv drift, Tommy Larsen 
H. 21-06-2016 - KANALGADEN, Albertslund Kommune 

I. 21-06-2016 - Budgetudkast 2017, PPV plan og budgetkontrol, Michael Willumsen 

J. 22-06-2016 - Re: Manglende udendørs vedligeholdelse, Beboerhenvendelse 
K. 23-06-2016 - Lister over VA's afdelingsbestyrelser, Vibeke Rømming 

L. 24-06-2016 - Sommerhilsen fra Dansk Kabel TV 
M. 27-06-2016 – Styringsdialog, Vibeke Rømming (BO-VEST) 

N. 01-06-2016 – Invitation til Hyldespjældets 40 års jubilæum 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

 
9. Eventuelt 

TL efterspurgte hos MW en status på problematikken med motorcykler på afdelingens gangarealer. 

MW redegjorde for udvikling, og sagen er overdraget til BO-VESTs jurist som arbejder videre. 
 

MW orienterede: 
Herreløse katte skal anmeldes via kommunen, ligesom man gør med rotter. Oplysning om hvortil 

henvendelse skal rettes bliver trykt i Betonhjertet. 
 

 

 


