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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 9. januar 2017, kl. 18:30  
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 

 
  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Flemming V. Wallin 

 
0. Adgang til molokker for kørestolsbrugere 

Vi mødes kl. 18:30 på Svanens parkeringsplads, ved den molok, som ligger tættest på Sletbrovej 
 

TB påpegede et problem omkring indkasthøjden. 
Det blev konstateret at indkasthøjden ikke er i overensstemmelse med de anbefalede standarter, 

hvorfor det blev besluttet at rette henvendelse til BO-Vest byggeafdeling, som har været rådgiver på 

projektet. 
MIW kontakter byggeafdelingen og vender tilbage, når der foreligger et svar. Herefter tages der 

stilling til eventuelle yderlige tiltag. 
 

MIW undersøger hvilken ordning Klub Svanen her, og om klubbens affaldshåndtering på nogen 

måde påvirker afdelingen. 
 

Ifølge MIW så har beboerhuset en afløsning, som svarer til villa ordningen. 
 

Belysningen ved molokkerne er af en midlertidig karakter, hvorfor der vil blive arbejdet på at 

etablere mere permanente løsninger med LED lys og eventuelt bevægelsesfølere. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøder 

A. Afdelingsbestyrelsesmøde den 16. november 2016 

Godkendt 
 

B. Afdelingsbestyrelsesmøde den 5. december 2016 
Godkendt 

 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 6. februar 2017 
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: ? 
 

4. Økonomi og drift 
A. Aktionsliste 

24) Oplæg til forretningsorden for afdelingsbestyrelsen – bilag i dropbox 

Der bør tilføjes noget om hvordan og i hvilket omfang, der arbejdes med fremtidige 
planer og gøremål. 

På mødet den 6. februar gennemgås oplægget punkt for punkt. 
 

B. Økonomi 

i. Regnskab 2016 – proces og deadlines frem til regnskabsbeboermødet 
Den sidste bogføring sker 12. januar 2017. 

Frem til den 6. februar 2017, hvor afdelingsbestyrelsen modtager første udkast, vil der 
blive arbejdet på at verificere de forskellige regnskabs poster. 

Afdelingsbestyrelsen opfordres til at tage del i verificeringen via bestyrelses web. 
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C. Driften til og fra 

i. Ejendomskontor og ansatte 
Der er enkelte beretninger om dårlige oplevelser med afdelingens personale. 

Afdelingsbestyrelsen kan ikke genkende de beskrevne oplevelser, da der generelt 

udtales tilfredshed med personalet. 
Det skal desuden påpeges, at afdelingsbestyrelsen principielt kun forholder sig til klager 

vedrører specifikke personer eller situationer, når disse foreligger skriftligt. 
 

ii. I forbindelse med et vagtudkald til Uglens Kvarter, var driftens første vurdering at 
udkaldet ikke var berettiget, og at beboeren derfor ville blive opkrævet for dette. 

Efterfølgende dialog har påvirket driftens vurdering, hvorfor beslutningen omgøres og 

afdelingen betaler for vagtudkaldet. 
 

iii. MIW udleverede den aktuelle tømningsplan for molokkerne i afdelingen. 
 

iv. Parkeringspladsen i Uglens Kvarter benyttes for ca. 30 procents vedkommende til 

maskine og materiale opbevaring af den entreprenør, kommunen har entret med til at 
udføre renoveringen af kanalen. 

Da der er tale om den parkeringsplads i afdelingen, som normalt har den største 
udnyttelsesgrad, så er det uhensigtsmæssigt at driften har tilladt entreprenøren at 

benytte parkeringspladsen. 

Det blev derfor besluttet at MIW skal kontakte entreprenøren, så en hurtig rømning af 
pladsen kan iværksættes. 

 
v. Mail til driften skal sendes til driftens fællesmail, da mail til enkeltpersoner ikke kan 

håndteres ved fravær. 
 

vi. Der er en større vandskade ved Svanens Kvarter 12 A-D, og skaden har desværre 

udviklet sig til også at omfatte skimmelsvamp. 
Afdelingen står for omkostningerne ved reparationer og udbedring, mens beboerne selv 

dækker omkostninger ved en eventuel genhusning. 
Afdelingen har en forsikring, som i et eller andet omfang holder afdelingen skadesløs – 

det eksakte omfang er endnu ukendt, men vi kan, som følge af rørenes alder, risikere at 

dækningen bliver meget lav. 
Beboere som ikke har en indboforsikring, må forvente at skulle dække 

genhusningsomkostninger af egen lomme. 
 

D. Beboerhenvendelser 
i. Rod på udearealer – Dropbox 7 L 

Problematikken skyldes muligvis, at driften har udpeget en ugentlig dag til oprydning. 

Det kan i visse tilfælde betyde, at tingene får lov til at stå forlænge og dermed giver et 
dårligt visuelt indtryk. 

MIW følger op på problematikken, og kontakter desuden beboeren. 
 

ii. Overfyldte molokker – Dropbox 7 N 

Afdelingens overgangen til molokker volder Vestforbrændingen, og deres vognmand 
nogle udfordringer. Der er eksempler på at nogle molokker tømmes, mens de der står 

150 meter, de tømmes ikke. 
Vi må dog antage, at de forskellige indkøringsproblem der er og har været, de snart 

løses, og indtil da skal man ved fyldte molokker kontakte Vestforbrændingen eller 

driften. 
Der efterlyses desuden et større indkast til aviser, samt en beholder til batterier. 

MIW kontakter beboeren.  
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5. Aktiviteter 

A. BO-Vest 10 år – dropbox 7 D 
Afdelingsbestyrelsens medlemmer opfordres til at deltage. 

 

B. Lys-ambassadør – dropbox 7 M 
Afdelingsbestyrelsen udpeger TL som afdelingens lys-ambassadør. 

FVW fremsender udpegningen til Albertslund Kommunen. 
 

C. Indfriede lån og finansieringen af byggesagen 
Bent Frederiksen fra BO-Vest gennemgik forløbet omkring afdelingens indfriede lån, og beskrev 

hvorfor de ophørte afdrag ikke kan indgå som egenfinansiering i forbindelse med renoveringen. 

Informations flowet mellem LBF, BO-Vest, VA og afdelingen har i denne sag ikke været optimal, 
men det ændre ikke ved, at det i 2016 indfriede lån var et forbedringslån, som LBF i 

overensstemmelse med reglerne, har indregnet i finansieringen af den kommende renovering.  
 

6. Grupper og udvalg 

A. Møde med grupper og udvalg den 13. februar 2017 
AW, MR og FVW nedsættes som mødeudvalg, og vil snarest udsende en dagsorden. 

 
B. Beretning fra afdelingsbestyrelse samt grupper og udvalg 

Via kontaktpersonerne informeres grupper og udvalg om, at såfremt deres beretning skal 

udsendes med det øvrige beboermøde materiale, så skal beretningen sendes til FVW. 
Input til afdelingsbestyrelsens beretning sendes ligeledes til FVW. 

 
C. Konto 119 Regnskab 

Når regnskabet foreligger gennemgås det af AW, MIW og FVW. 
 

D. Beboerhusmedarbejder 

Annelise Hansen har sagt sin stilling op, hvorfor der skal ansættes en ny 
beboerhusmedarbejder. Ansættelsen håndteres af beboerhusgruppen og MIW i fællesskab. 

 
7. Post 

A. 06-12-2016 - Orientering om 2 arrangementer i BLs 9. kreds, Vibeke Rømming 

B. 09-12-2016 - Det går fremad med de nye affaldsordninger, Povl Markussen 
C. 14-12-2016 - Kursustilbud fra BO-Vest, Vibeke Rømming 

AW deltager i bestyrelsesweb kurset den 17. januar 
D. 14-12-2016 - Invitation til reception i anledning af BO-VESTs 10 år, Vibeke Rømming 

E. 16-12-2016 - Mobilepay, Michael Willumsen 
F. 16-12-2016 - Status og madaffaldskampagne, Povl Markussen 

G. 20-12-2016 - Kanalgaden - Albertslund - følgegruppen, Peter Kallesøe 

H. 20-12-2016 - Referat fra byggeudvalgsmøde den 23. november 2016, Peter Føhrby Nybom 
I. 21-12-2016 - God jul og godt nytår fra Agenda Centeret + Nyt fra Brugergruppen, Povl 

Markussen 
J. 22-12-2016 - Glædelig jul og nyt fra administrationen, Jette Stenholt 

K. 22-12-2016 - Afdelingsbestyrelsernes nyhedsbrev - december, Jette Stenholt 

L. 27-12-2016 - Rod på udearealer, Beboerhenvendelse 
M. 31-12-2016 - Lys-ambassadør, Tove Jensen 

N. 31-12-2016 - Overfyldte molokker, Beboerhenvendelse 
O. 04-01-2017 - Invitation til nytårskur 2017, Dansk Kabel TV 

P. 04-01-2017 - Sidste status fra ABC 2013-16, Mai Green Petersen 

Q. 04-01-2017 - Kursustilbud fra BO-Vest, Vibeke Rømming 
R. 04-01-2017 - Juletræer, bioposer og vandpriser, Povl Markussen 

S. 05-01-2017 - Kredsmøde i BL's 9. kreds den 17. januar, Vibeke Rømming 
T. 05-01-2017 - Kursustilbud fra BO-Vest, Vibeke Rømming 
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8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Oplæg til årshjul 
Opfølgning på renovering af beboerhuset 

 

9. Eventuelt 
 


