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Afdelingsbestyrelsesmøde den 16. november 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: Christel Gyllenborg 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referater 
A. Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 7. september 2016 

Godkendt 

 
B. Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 11. oktober 2016 

Godkendt 
 

C. Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 7. november 2016 

Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 5. december 2016 
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Sofie T. Pedersen 

 
4. Økonomi og drift 

A. Aktionsliste 
4) Affaldssystem 

Startdatoen for ibrugtagning af molokker fastsættes til den 1. december. Sidste tømning 
af de gamle affaldsstativer er den 7. december. Herefter vil driften løbende sørge for, at 

affaldsstativerne bliver fjernet. 

 
Information til beboerne 

MW vil maile tidsplanen til bestyrelsen Driften vil udarbejde en plan for ibrugtagningen 
samt for at udkast til informationsmateriale til beboerne. Plan og info materiale skal 

forlægges bestyrelsen først i uge 47, så de kan kommentere på det hurtigst muligt.  

AW vil være driver på at koordinere uddeling af kasser til bioaffald og 
informationsmateriale. Selve omdelingen vil blive varetaget af driften samt en gruppe af 

frivillige.   
 

Ingen lys ved molokkerne 
Der er ikke opsat lys ved molokkerne, især ved Uglens parkeringsplads er der meget 

mørkt. Bestyrelsen vil derfor afvente beboernes reaktioner for at se hvor behovet for 

mere lys er. 
Belysning er ikke med i det nuværende budget for molokkerne og pengene til evt. 

belysning skal derfor findes fra andre konti. 
 

De eksisterende affaldsstativer og beboer information 

Det blev besluttet, at beboerne gerne må flytte det gamle affaldsstativ ind i deres egen 
have for fx at benytte det til husstandens affaldssortering. Vedligeholdelsen skal 

beboeren dog selv stå for.  
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Information om denne beslutning sendes ud sammen med det øvrige 

informationsmateriale. 
 

B. Økonomi 

i. Budgetkontrol – bilag i Dropbox og omdelt den 7. november 
Budget opfølgning ser fornuftigt ud og generer et lille overskud. 

 
ii. Konto 119, budgetkontrol 

Bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning. 
 

C. Driften til og fra 

i. Tilbud på snerydning og glatførebekæmpelse – bilag omdelt den 7. november 
MW har indhentet tilbud for snerydning og glatførebekæmpelse af eksternt firma. 

Tilbuddet dækker afdelingerne VA 4 Syd og VA 4 Række. 
Tilbuddet har han holdt op imod prisen for hvad vores egne folk koster i tilfælde af et 

driftssamarbejde mellem de to afdelinger. Det billigste er at bruge vores egne folk og 

samtidig vurderes det også at kvaliteten vil være bedre. 
Emnet behandles også i den fælles gruppe for driftssamarbejde. 

 
ii. Driftsplan – bilag omdelt den 7. november 

Driftsplanen er en detaljeret liste over alle de opgaver driften har samt en angivelse af 

med hvilken frekvens de opgaver skal udføres. 
Driften vil løbende evaluere både planen og det datagrundlag, planen bygger på og vil 

på den bagrund foretage de nødvendige justeringer. 
Bestyrelsen har taget driftsplanen til efterretning. 

 
iii. Leje af multimaskine 

Driften har på en multimaskine indgået en kortfristet lejeaftale med forkøbsret. Formålet 

er at få erfaringer for hvor stort behovet er, hvis vi etablere et driftssamarbejde med VA 
4 Række. Hvis de 2 afdelinger deles om maskinen, forventes det at give os en samlet 

besparelse på ca. 300.000 kr. 
  

iv. Rotter 

Der er kommet et påbud fra Albertslund kommune om at finde en løsning på rotte 
problemet, og BO-Vest har nedsat en Task Force til at se på mulige løsninger. 

De er nået frem til en anbefaling om at opsætte rottespærrer i Hofors del af kloaknettet. 
BO-Vest vil hurtigst muligt holde et møde med Hofor med henblik på at finde en 

økonommodel for etablering, vedlige og renholdelse af rottespærrerne. 
Der har løbende været meldt nye tilfælde af rotter og driften reagerer med det samme, 

når der indkommer en anmeldelse. 

    
v. Skure 

Der blev fremlagt et forslag om at vi på forsøgsbasis prøver at reparere skure med 
plastik brædder. Inden eventuelle forsøg igangsættes ønsker FVW et overslag for 

etablering og vedligehold. 

 
vi. Genbrugspladsen 

Der har været et enkelt tilfælde af, hvor en person, der har haft adgang med en ”vaske 
bil” brik har aflæsset affald udenfor åbningstiden. Vedkommende havde også benyttet 

sig af affaldskværnen. 

Bestyrelsen henstiller til at fremover skal elektricitet på maskinerne være slukket 
udenfor åbningstiden. 

 
vii. Spørgsmål vedrørende en specifik adresse i Uglens kvarter 

Driften har fået medhold i Beboer Klagenævnet og sagen er under kontrol. 
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D. Beboerhenvendelser 

i. Klage manglende varsling af lukning for varme – Dropbox 7 K 
FVW har svaret og der er ikke mere på denne sag. Der findes information om hvordan 

man tilmelder sig informationer om driftsforstyrrelser. Driften vil sørge for at sætte 

information om dette i Betonhjertet, og FVW sætter denne information på hjemmesiden. 
 

ii. Molokker – Dropbox 7 O 
Der udtrykkes bekymring for at opsamlet regnvand i molokker på sigt kan udvikle 

lugtgener. Endvidere påpeges det uhensigtsmæssige i at entreprenøren har henkastet 
byggeaffald i bunden af de nogle af opstillede molokker. 

MW håndtere det praktiske med entreprenøren og FVW svarer beboren. 

 
iii. Vedr. Molokker Ørnens Kvarter – Dropbox 7 W 

Der er klaget over at molokker i Ørnen er placeret forkert. At molokkerne blev flyttet 
skyldes rørledninger der, hvor molokkerne oprindeligt skulle have stået. 

MW har svaret Beboeren. 

 
iv. Beboerhuset i dag – Dropbox 7 Y 

v. Klage – Dropbox 7 Z 
vi. Leje af beboerhus – Dropbox 7 Æ 

Ovenstående tre punkter behandles under én. 

En lejer af beboerhuset har haft en bil holdende foran beboerhuset. Derfor har lejeren 
ikke fået sit depositum tilbage, hvilket der er klaget over. 

Det er driften som varetager håndhævelsen af reglerne omkring udlejning af huset, og 
der syntes ikke noget forkert i håndteringen jf. reglerne. 

FVW svarer beboeren. 
 

5. Aktiviteter 

A. Oplæg til mødekalender for 1. halvår 2017 - bilag i Dropbox  
Bestyrelsesmøder afholdes 1. mandag i hver måned, og MW sørger for at beboerhuset 

reserveres. 
På baggrund af tidligere planer omkring renoveringen, så indeholder oplægget et beboermøde 

den 23. januar. Det anses dog som tvivlsomt, at der kan afholdes beboermøde om emnet 

allerede i januar måned. 
Mødeplanen er herefter godkendt. 

 
B. Byggesag, pergolaer – Dropbox 7 V 

TL har undersøgt at VA-Vest har fået godkendt en pergola løsning, der ikke behøver at benytte 
hærdet glas som tag, Den løsning der er ca. 40.000 kroner billigere i etableringsomkostninger 

end den løsning vi har. Brug af andet end hærdet glas som tag i Albertslund Syd, er ifølge 

lokalplanen ikke tilladt – at det så er tilladt i Albertslund Vest kan man så undre sig over. Derfor 
ønskes det undersøgt om vi ikke også kan få en billigere løsning. 

Bestyrelsen ønsker at placere dette spørgsmål i byggeudvalget. 
 

C. Byggesag, bolignet 

På fokusgruppemøde vedrørende teknik blev det valgte, at vi helst vil have fibernet helt ind i 
boligen. Det skal derfor undersøges, hvilke omkostninger der er forbundet med dette ønske. 

MW går i dialog med byggesagen om en fiberløsning. 
 

D. Byggesag, stibelysning 

På et møde Michael var til, sagde Albertslund Forsyning at de gerne vil se på om de kunne 
belysningen så fælles løsning i hele kommune. Hvis kommunen overtager forsyningen får de en 

billigere kilowatt timepris end vi gør og det kan måske blive økonomisk fordel for os alle. 
Belysning ligger stadig i byggesagen og MW skal holde kontakt med Peter Fønsby for at arbejde 

videre på at undersøge mulighederne. 
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6. Grupper og udvalg 

A. Møde i Boligpolitisk Forum den 2. november – PowerPoint præsentationer i dropbox 
Orientering fra FVW 

 

B. Effektivdrift – status 
Mulige besparelsesområder er under afklaring i den fælles driftsgruppe. Konkret kigges der på 

outsourcing af snerydning samt etablering af en fælles HK stilling, som kan støtte op om de 
administrative opgaver. 

Arbejdet pågår forsat. 
 

C. Julefrokost 

Invitationen sendt ud, og pt. har 35 personer tilmeldt sig. Budgetter er noget stramt, hvorfor en 
mindre budget overskridelse vil blive accepteret. 

 
7. Post 

A. 11-10-2016 - Vil I have fibernet, nemt og enkelt?, Bolignet 

B. 12-10-2016 - Hundelorte og skraldestativer, Tommy Larsen 
C. 12-10-2016 - Referat fra fokusgruppe-og byggeudvalgsmøde den 19. september 2016, Peter 

Føhrby Nybom 
D. 13-10-2016 - Kurser i BO-VEST, Vibeke Rømming 

E. 14-10-2016 - VS: Tekst til opreklamering af næste Miljøforum, Saima Khan 

F. 14-10-2016 - SV: Afd. Syd (molokker), Michael Willumsen m.fl. 
G. 14-10-2016 - Status fra ABC 3. kvartal 2016, Mai Green Petersen 

H. 17-10-2016 - Nyhedsbrev fra BO-VEST -oktober, Johanne Rytter Hansen 
I. 17-10-2016 - Sorteingsguide på ..., Povl Markussen 

J. 18-10-2016 - VS: Evaluering af budgetprocessen, Saima Khan m.fl. 
K. 18-10-2016 - Klage manglende varsling af lukning for varme, Beboerhenvendelse 

L. 19-10-2016 - Nyhedsbrev -samarbejde med Føroya Tele, Kabelplus 

M. 19-10-2016 - Invitation til Boligpolitisk Forum den 2. november, Saima Khan 
N. 19-10-2016 - Reception for ejendomsserviceteknikerelever, Susanna Luiro Larsen 

O. 19-10-2016 - Molokker, Beboerhenvendelse 
P. 25-10-2016 - Kanalgaden -følgegruppe -møde den 12 oktober 2016, Peter Kallesøe 

Q. 25-10-2016 - Referat fra fokusgruppe-og byggeudvalgsmøde den 5. september 2016, Peter 

Føhrby Nybom 
R. 25-10-2016 - Referat fra fokusgruppe-og byggeudvalgsmøde den 26. september 2016, Peter 

Føhrby Nybom 
S. 26-10-2016 - Invitation til Varmens Dag den 19. november 2016, Lissi Petersen 

T. 27-10-2016 - Referat fra fokusgruppe-og byggeudvalgsmøde den 4. oktober 2016, Peter Føhrby 
Nybom 

U. 27-10-2016 - Dagsorden til byggeudvalgsmøde den 3. november 2016, Peter Føhrby Nybom 

V. 29-10-2016 - Prisen på en pergola, Tommy Larsen 
W. 02-11-2016 - Vedr. Molokker Ørnens Kvarter, Beboerhenvendelse 

X. 04-11-2016 - Bestyrelsesweb, Vibeke Rømming 
Y. 05-11-2016 - beboerhuset i dag, Beboerhenvendelse 

Z. 05-11-2016 - Fwd: Klage, Beboerhenvendelse 

Æ. 07-11-2016 - Leje af beboerhus, Beboerhenvendelse 
Ø. 07-11-2016 - Referat fra fokusgruppe-og byggeudvalgsmøde den10. oktober 2016, Peter 

Føhrby Nybom 
Å. 07-11-2016 - Referat fra byggeudvalgsmøde den 3. november 2016, Peter Føhrby Nybom 

AA. 08-11-2016 - Seneste nyt om den nye affaldsordning, Povl Markussen 

BB. 08-11-2016 - Ansøgning om dispensation fra lokalplanen, Tommy Larsen m.fl. 
CC. 14-11-2016 - Affaldskampagne, Agenda Center Albertslund 

DD. 15-11-2016 - Beboerhusudvalget. ref. 10.11.2016, Tove Meyling 
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8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

CG har et ønske om at der udarbejdes en kommunikationsplan i forbindelse med byggesagen – 
herunder drøftelse af nedenstående indlæg i november udgaven af Betonhjertet: 

i. Hvordan får vi mest for pengene - skrevet af Tommy Larsen 

ii. Indlæg til Betonhjertet om bla. It o. lign., - skrevet af Jørgen Hansen 
 

MW vil gerne have specificeret at vi er grønne og derfor ikke bruger ikke pesticider, som han har 
opdaget man gør i nogle af de andre afdelinger. 

FVW går referaterne igennem for beslutninger om grøn profil 
 

9. Eventuelt 

Der er et ønske om at praktiskopgaver ved møderne går på skift. 
Tonny melder sig til at lave kaffe den 5. december. 

  
FVW opfordrer afdelingsbestyrelsens medlemmer til få kigget og prøvet det nye bestyrelsesweb. 

 


