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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 5. december 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: Sofie T. Pedersen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 16. november 2016 
Udskudt til næste møde. 

 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 9. januar 2017 
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Sofie T. Pedersen 
 

4. Økonomi og drift 

A. Aktionsliste 
4) Affaldssystem 

Opfølgning på opstart 
Indvielser og opstart i øvrigt er forløbet nogenlunde fint, og beboerne har taget den nye 

løsning til sig, hvilket fremgår af en uvidenskabelig stikprøvekontrol. 

Der gik kludder i tømningen af de gamle affaldsstativer, og tømningsfrekvensen er ikke 
tilfredsstillende. MW forsøger at fremskaffe tømningsplaner, så de eventuelt kan lægges 

på hjemmesiden. 
 

Belysning og reflekser 
MW undersøger mulighederne for etablering af belysning, ved flere af molokkerne, 

samtidigt vil der monteres reflekshjørner på alle molokker. 

Der er enighed om at problemet er presserende, og at det derfor skal løses hurtigt. 
 

Adgang for kørestolsbrugere 
TB oplever at adgangen til molokkerne ikke er i overensstemmelse med hvad der 

tidligere er lovet. Det er ikke umiddelbart en oplevelse, som deles af driften og 

afdelingsbestyrelsen i øvrigt. Moloksystemet er angiveligt ikke direkte handicap 
godkendt, men det er opstillet et utal af steder, hvorfor det må antages, at systemet 

opfylder de almindelige adgangsforventninger. 
I forbindelse med afdelingsbestyrelsesmødet den 9. januar 2017 vil TB illustrerer 

udfordringerne, hvorfor mødet tager sin begyndelse ved en af molokkerne i afdelingen. 
 

B. Økonomi 

i. Kontoudtog pr. 2. december 2016 – bilag i dropbox 
Afdelingens økonomiske status jf. kontoudtoget affødte ingen kommentarer. 

Afdelingsbestyrelsen har via bestyrelsesweb adgang til kontoudtog og posteringer, 
hvorfor kontoudtoget ikke mere udsendes sammen med dagsordenen. 

 

C. Driften til og fra 
i. Nye affaldsspande 

Da de hidtidige affaldsstativer nedtages, så mangler blandt andet hundefolket steder at 
komme af med hundens efterladenskaber. Der er derfor udarbejdet planer for 

opsætning af 12 affaldsspande rundt omkring i afdelingen, som supplement til de 
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eksisterende ca. 20 affaldsspande – antallet af affaldsspande kan forøges efter behov. 

 
ii. Rotter 

Der er truffet aftale med Hofor om opsætning af ni rottespærrer i deres del af 

kloaknettet. Der er tale om et forsøg i den sydlige del af Ørnens kvarter, hvor man 
forventer at kunne forhindre rotterne i at komme bolignært. 

Afdelingen bærer økonomien i forsøget, da spærrerne reelt skulle opsættes før 
samlebrøndene hvilket er i afdelingens del af nettet, da rotterne gerne ”må” være i 

Hofors del af nettet. At opsætte rottespærrer i afdelingens kloakker ville betyde at der 
skulle opsættes et langt større antal, og med en pris på ca. 3.000 kroner stykket, så ville 

udgiften blive mærkbart højere end de 50.000 kroner der nu er truffet aftale om. 

Udgiften på 50.000 kroner dækker indkøb, opsætning og serviceaftale på spuling efter 
behov. Herudover bærer Albertslund kommune udgifterne ved udlægning af gift i 

kloakkerne, mellem boligerne og de opstillede spærrer. 
Task forcen som er nedsat i samarbejde mellem BO-Vest, Albertslund kommune og 

Hofor følger forsøget, og holder berørte beboere og afdelingsbestyrelsen orienteret. 

 
iii. Telefonsvarer på kontoret 

Svareren fungere tilsyneladende kun periodevist. MW undersøger og foretager sig det 
nødvendige. 

 

iv. Ferie 
Jørn Hegnborg afvikler opsparet ferie i hele januar måned. 

 
D. Beboerhenvendelser 

i. Belysning af molockerne i Ravnens kvt – dropbox 7 F 
ii. Lys ved affaldsbeholdere – dropbox 7 I 

Se punkt 4 A under belysning og reflekser. 

 
5. Aktiviteter 

A. Arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
Mål og midler 

Afdelingsbestyrelsens arbejde er forankret i de månedlige møder. 

Dialog, debat og beslutninger er henlagt til de månedlige møder. 
Der udsendes en dagsorden i forbindelse med møder i afdelingsbestyrelsen, og ønsker et 

medlem af afdelingsbestyrelsen et bestemt punkt behandlet, så skal dette punkt tilføjes 
dagsordenen. 

Er et medlem af afdelingsbestyrelsen ikke enig i flertallets afgørelse, så skal dette fremføres på 
et møde i afdelingsbestyrelsen, forinden det forelægges andre. 

Afdelingsbestyrelsen har et fælles ansvar for at den udadvendte kommunikation er ensartet og 

afspejler fælles afgørelser, samt om nødvendigt, medlemmernes individuelle holdninger.   
 

Forretningsorden – bilag i dropbox 
Forretningsordenen skal ses igennem og opdateres, så den afspejler og understøtte 

afdelingsbestyrelsen måde at arbejde på. 

TL udarbejder input til FVW, som bearbejder disse og sammenstiller et oplæg til mødet 9. 
januar 2017. 

 
Kommunikationsplan – bilag i dropbox 

I forbindelse med renoveringen er der behov for at få udarbejdet en kommunikationsplan, 

således at alle er bekendte med nuværende status, og det videre forløb. En plan som er 
udformet med tegninger og tekst i et letforståeligt sprog, er at foretrække. FVW kontakter Peter 

Føhrby Nybom. 
For afdelingsbestyrelsen udarbejdes der ligeledes en kommunikationsplan. Indledningsvist sker 

dette i form af et årshjul, som afspejler de kendte aktiviteter. Oplæg udarbejdes af FVW. 
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B. Opdatering af mødekalender – bilag i dropbox 

Efter møde i byggeudvalget er det ellers planlagte beboermøde den 23. januar blevet aflyst. 
 

6. Grupper og udvalg 

A. Møde med grupper og udvalg den 13. februar 2017 
AW og MR er tovholdere og vil i nødvendigt omfang blive suppleret af CG. 

Dagsorden til mødet skal ligge klar til afdelingsbestyrelsesmødet den 9. januar 2017. Af mulige 
emner blev blandt andet nævnt, formen på valg af medlemmer til forskellige grupper og udvalg, 

samt hvilke aktiviteter grupperne har i gang. 
 

7. Post 

A. 17-11-2016 Dagsorden med bilag tilbyggeudvalgsmøde den 23. november 2016, Peter Føhrby 
Nybom m.fl. 

B. 18-11-2016 Lidt fra gårsdagens møde med Vestforbrændingen, Povl Markussen 
C. 25-11-2016 Nu udvides affaldsordningen, Povl Markussen 

D. 30-11-2016 Afdelingsbestyrelsernes nyhedsbrev, november 2016, Jette Stenholt 

E. 01-12-2016 Affaldstømning, Flemming V. Wallin m.fl. 
F. 02-12-2016 Belysning af molockerne i Ravnens kvt, Beboerhenvendelse 

G. 02-12-2016 Rotte bekæmpelse i Ørnen, Michael Willumsen 
H. 02-12-2016 Stadig flot sortering, men kikset indsamling, Povl Markussen 

I. 04-12-2016 Lys ved affaldsbeholdere, Beboerhenvendelse 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Oplæg til årshjul 
Dagsorden til møde med grupper og udvalg 

Adgang til molokker for kørestolsbrugere 
 

9. Eventuelt 

Intet 
 


