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Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 30. august 2016  
Referat 
 
Tilstede: 

 

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

 Suppleanter: - 
 Drift/BO-Vest: Michael Willumsen 

Afbud:  Christel Gyllenborg og Dorthe Larsen 
  

Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Sofie T. Pedersen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt, med indsættelse af 4.C.iii.  

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 25. juli 2016 

Godkendt.  

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 7. september 2016 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Sofie T. Pedersen 

 

4. Økonomi og drift 
A. Aktionsliste 

Gennemgås ved et senere møde.  
 

B. Økonomi 

i. Budget 2017 
Der foreligger pt. ikke svar på spørgsmål og kommentarer fra afdelingsbestyrelsesmødet 

den 25. juli. 
MW orienterede om at flere ændringsønskerne og rettelser indarbejdet i det nuværende 

budget oplæg, og at oplægget udviser en huslejestigning på 2,38 procent. 
Budgettet for konto 119 skal udspecificeres. 

Kundechefmodulet i budgetværktøjet skal specificeres, tilpasses og gøres læsbart - FVW 

kigger på det, når budgetoplægget modtages.  
Der er fællesspisning for afdelingsbestyrelse, drift (MW og JH), dirigent og referent 

inden mødet, og Anita sørger for indkøb. 
 

C. Driften til og fra 

i. Rottebekæmpelse 
Der er set én rotte, men der går rygter om flere, hvilket er sandsynligt. 

Med MW som initiativtager er der nedsat en såkaldt task force, der prøver at finde 
løsninger på problemet. I task forcen indgår der personer fra kommunen, Hofor og Bo-

Vest. 
Mulige løsninger skal afvejes i forhold til effektivitet, men også i forhold til økonomien, 

da nogle løsninger kan være meget omkostningstunge. 

Beboerne skal holdes informeret, dels omkring problemets størrelse men i høj grad også 
omkring hvilke tiltag der sættes i gang.  

  
ii. Orientering 

Går stille og roligt, men der sker nok noget, nu når ferien er slut. Der bruges en del tid 

på materialet fokusgruppemøder, beboermøder og budget. 
Prøveplankeværket af genbrugsplast er ved at blive opstillet overfor beboerhuset. 

Den nye græsslåmaskinen efterlader ikke altid en rigtig pænt resultat. Forventninger er 
at efterhånden som personalet vænner sig til maskinen, så bliver resultatet bedre. 
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Enkelte steder i afdelingen har beboerne opsat nummerpladeskilt, som om det er privat 

parkeringspladser. Det kan ikke accepteres, og driften følger op på problematikken. 
iii. Oprydning efter fokusgrupper 

Efter møder som eksempelvis beboermøder og fokusgruppemøder, der er det driften, 

som varetager oprydning og rengøring. Der entreres med ekstrapersonale i nødvendigt 
omfang. 

 
D. Beboerhenvendelser 

i. Opfølgning på støj fra motorcykel inde i boligområdet – Dropbox 7 G 
Beboeren har nu sendt en mail til BO-Vest, mailen er herfra sendt videre til FVW, der 

undrede sig over, hvorfor der ikke sker noget. 

Michael ville gerne se den mailen, og tager i den kommende uge kontakt til jurist i BO-
Vest Anne Galthen. 

FVW fandt at processen efterhånden har kørt så længe, og derfor kan en kontakt til 
juristen ikke udskydes – der er behov for at der sker noget nu. 

Det blev aftalt at MW laver et resume af sagen, og sender dette til juristen og FVW i 

indeværende uge, hvorefter juristen kontaktes. 
 

5. Aktiviteter 
A. Opfølgning på fokusgruppeintromøde den 29. august 2016 

Der er overvejende enighed om, at formen er god og at mødet gik godt, hvilket også er hørt 

udefra. Deltagernes grad af forberedelse kunne godt være bedre. 
 

B. Opfølgning på ekstraordinært beboermøde den 30. august 2016 
Afstemningen burde være lavet først med en afstemning inklusiv ændringsforslaget, og hvis det 

faldt, så forsætte til at stemme om det oprindelige forslag eksklusiv ændringsforslaget. 
De store flertal ved de to gennemførte afstemninger vis dog, at der er tilslutning til det 

fremsatte forsalg inklusiv ændringsforslag. 

Forskellig tiltag omkring beboerinddragelse hvad angår de endelige molok placeringer blev 
overvejet. Konklusionen blev dog at vi som afdelingsbestyrelse, loyalt skal følge beboermødets 

beslutning. 
Driften undersøger i samarbejde med BO-Vest de tre alternative placeringer i Duen, Hanen og 

uglen. Resultatet forelægges afdelingsbestyrelsen inden arbejdet i gang sættes. 

 
C. Grønt regnskab – Dropbox 7 D 

FVW lægger det på hjemmesiden. 
 

D. Styringsdialog – Dropbox 7 H 
FVW udfylder skemaet og sender det til BO-Vest.  

 

E. VA-formanden på besøg i afdelingsbestyrelsen – Dropbox 7 O 
Formanden vil gerne på besøg, så det skal der findes tid til. FVW melder tilbage til VA.  

 
F. Spørgeskema vedrørende anvisningsaftaler – Dropbox 7 S 

På baggrund af afdelingsbestyrelsens tilkendegivelser udarbejder FVW et forslag til 

beboermødet. 
- 108 M2 og 144 M2 boliger skal anvises til børnefamilier 

- Anvisning af boliger splittes 50/50 mellem ventelist og fleksibel 
- ? 

 

6. Grupper og udvalg 
A. Intet ny pt. 

 
7. Post 

A. 25-07-2016 - Renovering af 5 tage, Tommy Larsen 
B. 26-07-2016 - Kanalgaden - Albertslund, Peter Kallesøe 
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C. 27-07-2016 - Effektivt drift, Tommy Larsen m.fl 

D. 29-07-2016 - Grønt regnskab 2015 for 4 Syd, Mikkel Ellung Larsen 
E. 04-08-2016 - Kursustilbud fra BO-VEST, Vibeke Rømming 

F. 04-08-2016 - KÅS-tal, Vibeke Rømming 

G. 04-08-2016 - Støj fra motorcykel inde i boligområdet, Beboerhenvendelse 
H. 05-08-2016 - Styringsdialogskema, Vibeke Rømming 

I. 08-08-2016 - Var vi lidt for hurtige? Tommy Larsen 
J. 10-08-2016 - Studieture om bæredygtighed og grønne tiltag i Albertslund, ABC 

K. 11-08-2016 - Albertslund Syd, gårdhusene - Oplæg til materiale, Fie Hermansen m.fl 
L. 12-08-2016 - Bæredygtigheds festival i Albertslund, Agenda Center Albertslund 

M. 15-08-2016 - Landsbyggefonden producerer webfilm om rækkehusene, Jesper Rasmussen 

N. 18-08-2016 - Medieomtale af rotter i Albertslund Syd, Jesper Rasmussen 
O. 22-08-2016 - Formanden på besøg i afdelingsbestyrelsen, Vibeke Rømming 

P. 23-08-2016 - Dagsorden, Forslag vedr. molokker mv., Michael Willumsen 
Q. 23-08-2016 - Indkaldelse til byggeudvalgsmøde i VA 4 Syd, Peter Føhrby Nybom 

R. 23-08-2016 - Albertslund kanalgaden - FW: Søjle/ Sun Garden - Haster! Hans-Henrik Høg 

S. 24-08-2016 - Spørgeskema til afdelingsbestyrelsen vedr. anvisningsaftaler, Dina Staal 
T. 25-08-2016 - Er den foreliggende renoverings model ok? Tommy Larsen 

U. 26-08-2016 - VA 4 Syd -vedr. kommende fokusgruppe og byggeudvalgsmøder, Peter Føhrby 
Nybom 

V. 26-08-2016 - Materiale til byggeudvalget i VA 4 Syds kommentarer, Peter Føhrby Nybom 

W. 26-08-2016 - Mollokmøde, Lena Kujahn m.fl. 
X. 26-08-2016 - Materiale til byggeudvalget i VA 4 Syds kommentarer, Peter Føhrby Nybom 

Y. 29-08-2016 - Referat fra beboerhusudvalget, Tove Meyling 
Z. 25-08-2016 - Nyhedsbrev fra BO-VEST - august, Johanne Rytter Hansen 

 
For arbejdet i afdelingsbestyrelsen gælder at beslutninger og debat er henlagt på møderne, 

hvorved alle har samme mulighed for at deltage. Alle medlemmer og suppleanter har ret til at få 

et punkt på dagsordenen – dette sker enten ved at fremkomme med ønsket ved dagsordenens 
godkendelse, eller ved at fremsende ønsket og eventuelt materiale til den der udarbejder 

dagsordenen.  
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

- Gennemgang og prioritering af aktionslisten  
 

9. Eventuelt 
 


