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Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. oktober 2016, kl. 19:00  
Referat 
 
Tilstede: 

 

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

  Suppleanter: Christel Gyllenborg 
  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen 

 
  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Flemming V. Wallin 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 7. september 2016 
Ikke godkendt – fejlfri udgave udarbejdes til næste møde. 

 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 7. november 2016 
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent:  
 

4. Økonomi og drift 

A. Aktionsliste 
4) Nyt affaldssystem 

 
Placering af molokker – Bilag i dropbox: 

Driftens opmærkning af molokplacering er ikke helt i overensstemmelse med 

vedtagelserne på beboermøderne den 30. august og 20. september. 
 Placeringer i Svanens kvarter, Spætten kvarter, Ørnens kvarter og Ravnens 

kvarter er ok 

 I Duens kvarter ændres placeringen, så molokken står vinkelret på skurene 

 I Hanens kvarter placeres molokken på de nuværende trailer p-pladser 

En form for indhegning eller afskærmning bør overvejes på et senere tidspunkt. 
 

Beboerinformation: 
Driften udarbejder en beboerinfo, som omhandler den udskudte ibrugtagen af 

molokkerne. 

Forventninger er at molokkerne tages i brug 1. december 2016, og at de gamle 
affaldsstativer herefter fjernes. At de gamle affaldsstativer fjernes kan få betydning for 

hudenejernes opsamling af efterladenskaber, og derfor bør antallet og placeringen af 
almindelige affaldsspande vurderes og eventuelt optimeres. 

Driften udarbejde en oversigt for affaldsspandenes placering.  

 
B. Økonomi 

i. Budgetkontrol: 
Kontrollen pr. 10. oktober fremsendes og behandles på mødet den 7. november. 

 
ii. Evaluering af budgetprocessen – Dropbox 7 BB: 

Indledningsvis orienterede MW om, at der i BO-Vest regi er truffet beslutning om at 

indbetalinger på de i 2016 udamortiserede lån ikke som ellers antaget, kunne indgå i 
afdelingens henlæggelser, men at de derimod tilgår reguleringskontoen. 

 
Budgetprocessen som helhed er der nogenlunde tilfredshed med. Materialet som stilles 

til rådighed i processen er derimod yderst mangelfuldt, dettes skyldes muligvis 

ibrugtagen af et nyt økonomisystem i BO-Vest, men det gør at afdelingsbestyrelsen er 
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tæt på at vurdere budgetprocessen som ikke tilfredsstillende. 

FVW besvarer og returnere spørgeskemaet til BO-Vest. 
 

C. Driften til og fra 

i. Status på ombygning af beboerhuset: 
Ny gulvbelægning monteres i indeværende uge, og den manglende foldedør forventes 

opsat om ca. 14 dage. 
Pt. er der forbrugt ca. 422.000 kroner, og der mangler at blive faktureret ca. 200.000 

kroner, hvilket indikere at ombygningsbudgettet holder. 
  

ii. Afrensning og maling af facader: 

Opgaven er ikke af en størrelse, som kræver en licitation. 
MW undersøger med Peter Føhrby Nybom hos NNC, som pt. arbejder i AB Syd, om der 

kan opnås en fordelagtigt pris. 
 

iii. Der ønskes en status på reparation af hegn ved Hanens kvarter 12 A 

 
iv. Det skal meldes til driften, hvis man påtræffes ulovligt opsatte pergolaer o. lign. 

 
v. På parkeringspladsen i Ørnens kvarter har en beboer, opsat et privat parkeringsskilt. 

Driften nedtager skiltet efter der om muligt, har været kontakt til beboeren. 

 
Til orientering fortalte MW, at man i VA 4 Række har valgt at etablere parkeringskontrol, 

og at man derfor skal have en parkeringstilladelse, såfremt man parkerer i afdeling og 
gerne vil undgå en afgift. 

 
D. Beboerhenvendelser 

i. Opfølgning på støj fra motorcykel inde i boligområdet – Dropbox 7 A 

Der var planlagt et mæglingsmøde mellem parterne, men begge valgt at aflyse. Driften 
tager kontakt til begge parter, med henblik på en afklaring og/eller status. 

Afdelingens regler på området skal en tur omkring juristen i BO-Vest, så vi har sikkerhed 
for at de er valide og brugbare. 

 

5. Aktiviteter 
A. Evaluering af beboermødet den 20. september 2016 – Bilag i dropbox 

Materialet var klar til aftalt tid, men alligevel blev det omdelt én dag for sent, hvilket ikke er 
tilfredsstillende. Driften har tage konsekvensen heraf, og vil fremover selv omdele beboermødet 

materialet. 
Mødet forløb tilfredsstillende, men indimellem kunne man godt ønske sig lidt mere debat. 

Som en del af beboerhusrenoveringen, så kunne man godt overveje at installer et højtaler 

anlæg med mikrofoner. 
FVW opdaterer husdyrsreglementet på afdelingens hjemmeside, og regler for leje af 

beboerhuset, hvis ikke beboerhusgruppen selv gør dette.  
 

B. Brug af referentkorps fra BO-Vest – Dropbos 7 FF 

BO-Vest har fremsendt et evalueringsskema i relation til referentkorpset. Afdelingsbestyrelsen 
er ikke ubetinget tilfredse med de referanter BO-Vest, med betaling stiller til rådighed. Såfremt 

der ikke sker en kvalitetsstigning, så skal alternative løsninger overvejes. I forbindelse med 
projektet effektivdrift, er der blandt andet nogle overvejelser omkring ansættelse af 

kontorpersonale på ejendomskontoret. 

FVW besvarer og returnere evalueringsskemaet til BO-Vest. 
  

C. Formalia vedrørende eventuel genindtræden i afdelingsbestyrelsen – Dropbox 7 J 
Dorthe Larsen genindtræder på sin hidtidige suppleantplads i afdelingsbestyrelsen. 
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D. Evaluering af fokusgruppe forløb og forventninger til det videre forløb 

De mange fokusgruppe møder har været afholdt med engagerede beboere, og har i flere 
tilfælde afstedkommet nye netværk. Hvorvidt modellen skal benyttes i andre situationer skal 

overvejes, da den er uhyre tids- og ressourcekrævende. 

 
Følgende byggeudvalgsmøder er pt. planlagt: 

3. og 23. november – den 3. er med besigtigelse af prøvehus i VA 6 Vest 
7. december – fællesmøde med VA 4 Nord 

 
Informationsmodellen op til beboermødet i januar skal afklares, skal der afholdes en række 

infomøder, eller er der andre informations varianter som kan benyttes. 

 
6. Grupper og udvalg 

A. Møde med afdelingens grupper og udvalg – 24. oktober 2016 
Mødet aflyses grundet efterårets mange andre møder. 

 

B. Julefrokost i afdelingen 
Den afholdes i år den 10. december, og i lighed med tidligere år, så inviteres ægtefæller og 

ligestillede også. 
Der skal entreres med personale, som kan stå for det praktiske eksempelvis borddækning, stille 

frem, tage ud og opvask. 

AW og MR står for arrangementet. 
 

7. Post 
A. 30-08-2016 - Støj fra motorcykel inde i boligområdet, Beboerhenvendelse 

B. 30-08-2016 - Kursustilbud fra BO-VEST, Vibeke Rømming 
C. 31-08-2016 - HUSK studieture om genbrug og grønne initiativer, Jeppe Jeziorski Jensen 

D. 30-08-2016 - Nu kun en måned til den nye affaldsordning, Agenda Center Albertslund 

E. 01-09-2016 - Referat med bilag fra introduktionsmøde til fokusgruppeforløb, Peter Føhrby 
Nybom 

F. 01-09-2016 - Endelig program til Bæredygtigheds Festivallen i weekenden, Agenda Center 
Albertslund 

G. 01-09-2016 - Molokker, Lena Kujahn 

H. 06-09-2016 - Informationsmøde om kontanthjælpsreformen, Stine Juul Hartmann 
I. 07-09-2016 - Nyhedsbrev nr. 4 fra Kabelplus, Kabelplus 

J. 08-09-2016 - Udtræden af afdelingsbestyrelsen, Dorthe H. Larsen 
K. 09-09-2016 - kursustilbud fra BO-VEST, Saima Khan 

L. 12-09-2016 - Beboermøde materiale, Flemming V. Wallin 
M. 12-09-2016 - Boligpolitisk Forum d. 2. november, Saima Khan 

N. 12-09-2016 - Nyt fra ACA og Brugergruppen, Agenda Center Albertslund 

O. 14-09-2016 - Omdeling af beboermøde materiale, Flemming V. Wallin 
P. 19-09-2016 - Kursustilbud fra BO-VEST, Vibeke Rømming 

Q. 19-09-2016 - VIGTIG INFORMATION -Selvbetjening af affald, Albertslund Kommune 
R. 22-09-2016 - Referat fra byggeudvalgsmødet den 1. september 2016, Peter Føhrby Nybom 

S. 22-09-2016 - Budget 2017, Flemming V. Wallin 

T. 22-09-2016 - Til foreningsrepræsentanten: Vind en tur i Tivoli, Dansk Kabel TV 
U. 21-09-2016 - Reminder: Spørgeskema til afdelingsbestyrelsen vedr. anvisningsaftaler, Dina 

Staal 
V. 26-09-2016 - Kursustilbud fra BO-VEST, Vibeke Rømming 

W. 27-09-2016 - Kanalgaden - Albertslund - følgegruppen, Albertslund Kommune 

X. 27-09-2016 - Landsbyggefonden Orienterer nr. 722, Lena Kujahn 
Y. 27-09-2016 - Beboermøde referat, Flemming V. Wallin 

Z. 28-09-2016 - Den nye affaldsordning: Hotline og 3 praktiske spørgsmål & svar, Agenda Center 
Albertslund 

Æ. 29-09-2016 - Affaldssortering, Flemming V. Wallin 
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Ø. 29-09-2016 - Referat fra fokusgruppe-og byggeudvalgsmøde den 6. september 2016, Peter 

Føhrby Nybom 
Å. 30-09-2016 - Status for antal besvarelser i tilfredshedsundersøgelsen, Sidsel Sakse Bennetsen 

AA. 02-10-2016 - Referat fra Beboerhusudv. 29.09.16, Tove Meyling 

BB. 03-10-2016 - Evaluering af budgetprocessen, Saima Khan 
CC. 04-10-2016 - Kursustilbud fra BO-VEST, Vibeke Rømming 

DD. 04-10-2016 - Molokker, Michael Willumsen 
EE. 04-10-2016 - Vil I have fibernet, nemt og enkelt, Bolignet v/Tine Kjær 

FF. 06-10-2016 - Evaluering af BO-VESTs referentkorps, Vibeke Rømming 
GG. 07-10-2016 - Uge 1 med den nye affaldsordning, Agenda Center Albertslund 

HH. 10-10-2016 - Referat fra fokusgruppe-og byggeudvalgsmøde den12. september 2016, Peter 

Føhrby Nybom 
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
 

9. Eventuelt 

 


