4 SYD
Albertslund den 10. marts 2017

Regnskabsbeboermøde
Mandag den 20. marts 2017 kl. 19:00, i Beboerhuset Ørnen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af forretningsordenen
5. Godkendelse af dagsordenen
6. Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 20. september 2016
7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016
A. Afdelingsregnskab
B. Beboeraktiviteter - konto 119
C. Antenneregnskab
8. Fremlæggelse af beretninger fra
A. Afdelingsbestyrelsen
B. Beboerhusudvalget
C. Genbrugsgruppen
D. Informationsudvalget
9. Indkomne forslag
A. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 4.11 om brug af hærdet glas
B. Ansættelse af en fælles HK medarbejder i VA 4 Række og VA 4 Syd
C. Begyndende driftssamarbejde mellem VA 4 Række og VA 4 Syd
10. Valg til afdelingsbestyrelsen
A. Nedenstående medlemmer af afdelingsbestyrelsen er på valg:
Anita Wittusen
Tonny Bodal
Flemming V. Wallin
B. Nedenstående suppleanter til afdelingsbestyrelsen er på valg:
Christel Gyllenborg
Dorthe Larsen
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11. Valg til Brugergruppen
A. Nedenstående medlem af brugergruppen er på valg:
Tove Jensen
B. Nedenstående suppleant til brugergruppen er på valg:
Lena Kujahn
12. Valg til Beboerhusudvalget
13. Valg til Genbrugsgruppens styregruppe
14. Valg til Informationsudvalget
15. Generalforsamling i VA
16. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet under punkt 9, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den
6. marts 2017. Benyt postkassen på ejendomskontoret eller mailadressen bestyrelsen@va4syd.dk
Indkaldelse til beboermøde er bragt første gang i januar udgaven af Betonhjertet, som er
husstandsomdelt primo januar 2017.
Endelig dagsorden med bilag husstandsomdeles mellem den 10. og 13. marts 2017.
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og
disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens
størrelse.
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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4 SYD - Forretningsorden for beboermøde
§ 1 Åbning af beboermøde
Beboermødet åbnes af et afdelingsbestyrelsesmedlem.

Stk. 2 Dirigenten sørger for, at det forslag, der er til
afstemning er læst op i sin fulde ordlyd.

§ 2 Valg af dirigent og referent
Afdelingsbestyrelsesmedlemmet leder valget af dirigent
og referenter.

Stk. 3 Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning
med mindre 1/3 af de fremmødte forlanger skriftlig
afstemning.

§ 3 Fastlæggelse af forretningsorden
Dirigenten konstaterer beboermødets lovlighed og beslutningsdygtighed i henhold til VA' s vedtægter og
sikrer at mødets forretningsorden bekendtgøres.

Stk. 4 Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

§ 4 Valg af stemmeudvalg
Dirigenten sørger for, at der vælges et stemmeudvalg
på mindst 3 medlemmer.
§ 5 Fastlæggelse af dagsorden.
Dirigenten oplæser forslag til dagsorden og den endelige dagsorden vedtages.
§ 6 Godkendelse af seneste beboermøde referat.
Seneste beboermøde referat skal enten husstandsomdeles eller fremgå af Betonhjertet.
§ 7 Diskussion af dagsordenens punkter i plenum.
Stk. 1 Under diskussionen giver dirigenten mødedeltagerne ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos
dirigenten.
Stk. 2 Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse.
Stk. 3 Indbudte gæster og observatører har taleret men
ikke stemmeret.
Stk. 4 Talerne må holde sig til det foreliggende emne
og i øvrigt rette sig efter dirigentens anvisninger.
Stk. 5 Dirigenten og enhver anden deltager har ret til
mundtligt at stille forslag om afslutning eller indskrænkning af taletiden. Et sådant forslag skal straks
sættes til afstemning.
Stk. 6 Forslag til beslutning under det diskuterede
punkt samt ændringsforslag skal fremsættes skriftligt
før vedtaget afslutning af diskussionen af punktet.
Stk. 7 Forslagsstiller kan få ordet som sidste taler.
Stk. 8 En mødedeltager kan efter anmodning få ordet
for en kort bemærkning. Den korte bemærkning skal
være af oplysende eller korrigerende art og ikke vare
over et minut.
Stk. 9 Dirigenten sørger for at diskussionen opsummeres ved afslutning af hvert dagsordenspunkt.
§ 8 Afstemning på beboermødet.
Stk. 1 Stemmeberettigede på beboermødet er boligtagere i 4 Syd, disses ægtefæller eller ligestillede. Hver
husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

Stk. 5 I tilfælde af stemmelighed opretholdes det bestående.
Stk. 6 Ændringsforslag sættes til afstemning før det
oprindelige forslag. Det mest Vidtgående ændringsforslag sættes først til afstemning.
§ 9. Valg af afdelingsbestyrelse.
Stk.1 Antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer fastsættes af beboermødet ved almindeligt flertal.
Stk. 2 Beboermødet afgør om der skal holdes særskilt
valg af suppleanter eller om de kandidater, der uden at
blive valgt til afdelingsbestyrelsen, der opnår flest stemmer, indtræder som suppleanter.
Stk. 3 Ved personvalg skal der foretages skriftlig afstemning når mindst 1 stemmeberettiget mødedeltager
forlanger det.
Stk. 4 Kandidaterne opstilles i den rækkefølge de foreslås og der bør være skriftligt tilsagn fra fraværende
kandidater.
Stk. 5 Beboermødet beslutter hvilken afstemningsprocedure, der skal gælde:
a. Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver et antal stemmer, der svarer til antallet
af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
b. Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver op til det antal stemmer, der svarer til
antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed, afgør dirigenten rækkefølgen ved lodtrækning.
Stk. 7 I umiddelbar forlængelse af beboermødet afholder afdelingsbestyrelsen konstitueringsmøde. Konstitueringen omfatter mindst én formand samt en kasserer.
§ 10 Generelt
Stk. 1 En mødedeltager kan altid få ordet til forretningsordenen, hvis det opgives til hvilket punkt.
Stk. 2 Forslag til ny dirigent sættes straks under afstemning, der varetages af et afdelingsbestyrelsesmedlem.
Stk. 3 Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærværende forretningsorden afgøres af dirigenten.
Stk. 4 Der drikkes kaffe, the og vand og en øl i pausen.

Afdeling 67 Syd
Årsregnskab 01.01.2016 - 31.12.2016

Årets resultat er et overskud på 932.568 kr.
svarende til 35,17 kr. pr m²
Det udvidede regnskab kan rekvireres og afhentes på ejendomskontoret
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96167 - 4 Syd
Vridsløselille Andelsboligforening

Sammentrængt regnskab/budget

Regnskab

Budget

Budget

2016

2016

2017

(i 1.000 kr.)

(i 1.000 kr.)

(i 1.000 kr.)

2.098
3.818
997
599
186
1.477
2.818
11
235
385

2.938
3.612
1.055
644
162
1.501
3.112
165
302
461

2.938
4.074
982
578
160
1.527
3.208
125
332
428

3.700
4.083
4.374

3.700
3.280
4.530

6.500
3.280
1.823

41

0

0

24.822

25.462

25.955

933

0

0

25.754

25.462

25.955

20.445
779
561
3.969

20.432
410
562
4.058

20.776
0
1.441
3.738

Samlede indtægter

25.754

25.462

25.955

Balance

25.754

25.462

25.955

Konto

Kontonavn
UDGIFTER

101-105
106
109
110
111
112
114
115-116
118
119
120
124
125-128, 131132
133-137

Ydelser på prioritetslån
Ejendomsskatter
Renovation
Forsikringer
El og varme i fællesarealer
Administration, bidrag til boligorganisationen
Renholdelse
Vedligeholdelse
Fællesfaciliteter
Diverse udgifter
Henlæggelser:
Vedligeholdelse
Andre henlæggelser
Ydelser på andre lån
Ekstraordinære udgifter

Samlede udgifter
140

Overskud

Balance

201
202
203
204-208

Husleje
Renter
Andre indtægter
Ekstraordinære indtægter

HENLÆGGELSER
401
402
405
406
407

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)
Tab ved fraflytninger
Andre henlæggelser
Opsamlet resultat

Henlæggelser i alt
Ønskes specificeret regnskab, kan dette hentes på ejendomskontoret.

Regnskab
2016

Regnskab
2015

(i 1.000 kr.)
25.437
434
496
31.924
2.094

(i 1.000 kr.)
24.067
585
561
27.437
1.692

60.385

54.342

: 96167 - 4 Syd
: 01-01-2016 - 31-12-2016
Konto
Tekst
Fastelavn

1193309
Udgift
8.006

1193301
Indtægt
4.415

Nettoudgift
3.591

4.149

0

4.149

673

0

673

Nørkleklubben

1.881

0

1.881

Rygeholdet

2.962

0

2.962

Stolegymnastik

19.040

12.550

6.490

Sydspætterne

13.967

7.925

6.042

Beboerhuset

52.005

8.687

43.319

Byfornyelse

8.000

0

8.000

110.683

33.577

77.106

Udgift
75.342

Indtægt
71.241

Netto
4.101

Udlejning

31.193

47.250

-16.057

Genbruggruppern

10.207

0

10.207

Fotoklubben
IT-klubben

Total

: 96167 - 4 Syd
: 01-01-2016 - 31-12-2016
Cafe
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Afdelingsbestyrelsens beretning
Medlemmerne af afdelingsbestyrelsen har i 2016 haft mulighed for at deltage i ikke mindre end 16
afdelingsbestyrelsesmøder, 3 beboermøder, 7 fokusgruppemøder, en lang række af
byggeudvalgsmøder, repræsentantskabsmøder, følgegruppemøder, foreningsmøder foruden
møder i interne og eksterne udvalg og sidst men ikke mindst en enkelt generalforsamling i VA. Det
er ikke alle som har deltaget i alt, men der er alligevel tale om en heftig mødeaktivitet som, når
den tillægges forberedelsestid og i mange tilfælde også tid til efterbehandling, bliver til rigtig
mange timer.
I 2017 forventes en lidt reduceret mødeaktivitet i afdelingsbestyrelsen, da den ordinære
mødefrekvens er reduceret, så der fremadrettet holdes afdelingsbestyrelsesmøde den første
mandag i måneden.
Der er rigtig mange beboere, som via deres indsats i afdelingens grupper og udvalg, investerer tid
i det sociale liv – ingen nævnt og dermed ingen glemt - men uden beboeres lyst og vilje til at gøre
en indsats, så ville det ikke være muligt at opretholde det flotte aktivitetsniveau. Og man kan håbe
på, at niveauet har en selvforstærkende virkning, så der henover de kommende år kommer endnu
flere beboere og aktiviteter til.
Der skal derfor lyde en stor TAK til alle, som bidrager til det frivillige arbejde i VA 4 Syd, uden alle
jer ville afdelingen være et kedeligt sted at bo.
Økonomi – budget og regnskab
Som det fremgår af regnskabet, så kommer afdelingen ud af 2016 med et større overskud. Det er
ikke sådan at et overskud tilstræbes, men der holdes igen af hensyn til helhedsplanen – jo færre
penge vi bruger nu, jo flere penge er der at bruge til at opfylde fælles ønsker i helhedsplanen.
Generelt har afdelingen ikke en dårlig økonomi, men vi har ikke uanede midler, og derfor har der
været brugt en del energi på at gennemgå henlæggelserne, samt at få en afklaring på hvilke lån
der er udamortiserede, og i hvilket omfang låneydelsen efterfølgende kunne indgå i finansieringen
af helhedsplanen. Fra henlæggelserne kan der formodentligt hentes mellem 20 og 25 millioner,
hvorimod der aktuelt ikke er noget at hente på låneydelserne, fra de udamortiserede lån.
I 2016 er BO-Vest overgået til et nyt økonomisystem, men pengene, budgettet og dermed også
regnskabet er det samme, opstillingen, navngivning og kontonumre har ændret sig, hvilket
indimellem har været noget af en udfordring. Indkøringen og forståelsen af økonomisystemet er
ved at være på plads, og det har givet afdelingsbestyrelserne en langt større mulighed for at følge
med i afdelingernes økonomi, og dette på daglig basis.
Legeplads
Legepladsen placeret mellem Uglens og Ravnens kvarter blev til glæde for de omkring boende
børn, og besøgende børnebørn, renoveret i foråret. Områdets beplantning er blevet tilpasset og
der er blevet etableret et stødabsorberende faldunderlag. Eneste udestående er maling af
legeredskaberne, som forhåbningsvis udføres i år.
Affaldshåndtering
Allerede på budgetbeboermødet i september 2015 blev der afsat 1,8 million kroner til etablering af
affalds-øer. Efterhånden som projektet skred frem, viste det sig at prisen på etablering af 9
affalds-øer ikke kunne holdes indenfor det afsatte beløb. På beboermødet den 30. august blev
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ekstraudgiften på 700.000 kroner godkendt, hvorefter hele projektet finansieres via afdelingens
henlæggelser.
To måneder senere end de fleste andre boligområder i kommunen kunne affalds-øerne officielt
tages i brug, hvilket blev markeret den 4. december med 9 små seancer – én ved hver affalds-ø.
Ser man bort fra de gener, som opstod da de gamle affaldsstativer ikke blev tømt, som det ellers
var meldt ud, og derudover nogle indkøringsproblemer omkring tømningsfrekvensen, så er
overgangen til de nye molokker tilsyneladende sket uden de store problemer.
Selvom moloksystemet generelt lever op til adgangs- og brugskrav for eksempelvis
kørestolsbrugere, så kan tilgængelighed ved enkelte affalds-øer være kompromitteret. Er der
beboere, som oplever at adgang til og den daglige brug af affalds-øerne kan optimeres, så kontakt
ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen.
I forbindelse med projekteringen af de 9 affalds-øer, havde teknikere og rådgivere glemt, og vi
andre ikke skænket det en tanke, at det indimellem bliver mørkt. Denne udfordring blev
midlertidigt løst ved at opsætte lamper på udvalgte, og i visse tilfælde meget kreative, steder.
I forbindelse med nedtagning af de hidtidige affaldsstativer, ville blandt andet hundefolket mangle
steder at komme af med hundens efterladenskaber. Der er derfor opsat en række ekstra
affaldsspande rundt omkring i afdelingen som supplement til de eksisterende ca. 20 affaldsspande
– antallet af affaldsspande tilpasses løbende.
Byggesag
Efter en lang periode, hvor der ikke var meget nyt at berette om, så kom der i september måned
gang i sagerne. På en række fokusgruppemøder blev afdelingens beboere opfordret til at forholde
sig til alle mulige og umulige aspekter omkring den fysiske renovering af vores boliger.
Fra de mange fokusgruppemøder kom der en rigtig lang liste over ønsker, forventninger og håb til
renoveringen af vores boliger. Siden de sidste fokusgruppemøder er listen med input blevet
efterbehandlet, og det er en proces som fortsat er i gang.
Fra rådgivningsfirmaet på byggesagen – Wissenbjerg A/S – har beboerne fået stor ros for det
engagement, der blev udvist på fokusgruppemøderne, og dette engagement bør også kunne ses
af det færdige resultat.
Forventningen er, at resultatet af de mange anstrengelser præsenteres for afdelingens beboere på
informationsmøde og beboermøde i maj måned.
Effektiv drift
Under overskriften Effektiv drift fik afdelingsbestyrelsen beboermødets godkendelse til at
undersøge mulighederne for et driftssamarbejde med VA 4 Række. Målsætninger er at undersøge
om der er mulighed for at få mere for de samme penge og samtidig få en mindre sårbar
organisation, i tilfælde af eksempelvis sygdom eller ferie. Valg af VA 4 Række som mulig
samarbejdspartner skyldes, at vi allerede deler ejendomsleder.
Arbejdet skrider planmæssigt frem, og der er afdækket en del punkter hvor et driftssamarbejde
med fordel kan etableres. Første konkrete tiltag, som handler om en fælles kontormedarbejder,
forelægges dette beboermøde til godkendelse.
Rotter
Der blev sidst på året truffet aftale med Hofor om opsætning af i alt 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
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ville betyde at der skulle opsættes et langt større antal, og med en pris på ca. 3.000 kroner
stykket, ville udgiften blive mærkbart højere end de 50.000 kroner der blev 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. Via en Task force, som er nedsat i samarbejde mellem BOVest, Albertslund kommune og Hofor holdes berørte beboere og afdelingsbestyrelsen orienteret.
Synlighed og kommunikation
Når der er så travlt som der er, så er en af de første ting man foranlediges til at nedprioritere
synlighed og kommunikation. Det er en dårlig idé at forsømme synligheden, men at forsømme
kommunikationen er meget værre, og netop derfor prioriteres ”Afdelingsbestyrelsens affærer” i
Betonhjertet meget højt. Redaktionen af Betonhjertet udviser ofte stor fleksibilitet hvad angår
deadline, hvilket virkelig bliver påskønnet.
Tidligere var der i afdelingen tradition for, at afdelingens grupper og udvalg holdt et til to
fællesmøder med afdelingsbestyrelsen om året. Det er desværre en tradition vi ikke har formået at
holde fast ved, intentionerne har været der, men de er ikke kommet videre. Møderne kan og skal
prioriteres, hvilket må være et af målene for det kommende år.
For ikke at forsømme synlighed og kommunikation yderligere, så arbejdes der på et årshjul for
afdelingsbestyrelsen, så beboerne også får mulighed for at følge med i hvad der arbejdes med og
hvornår.
Denne skriftlige beretning vil blive suppleret med en kort mundtlig beretning på beboermødet.
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

3

Albertslund den 6. marts 2017

Forslag til beboermødet
Lokalplanens bestemmelse om at området syd for jernbanen kun må bruge hærdet glas som
overdækning af en pergola, betyder at en overdækket pergola i VA 4 Syd med de aktuelt kendte priser,
vil koste ca. 53.000 kroner.
Lokalplanen som omfatter gårdhusene i Albertslund vest indeholder ikke de samme krav, hvorfor
beboerne i VA 6 Vest kan få en overdækket pergola med plastiktag for ca. 13.000 kroner.
Det vil i dagsaktuelle priser være en difference på ca. 40.000 kroner.
Beboermødet beslutter herved, at der skal søges om dispensation fra lokalplanens krav om at bruge
hærdet glas i VA 4 Syd, således at beboermødet frit kan beslutte hvilken form for pergolaoverdækning
der skal bruges i afdelingen.
Tommy Larsen
Ørnens kvarter
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Albertslund den 2. marts 2017

Forslag om ansættelse af en fælles HK medarbejder i
VA 4 Række og VA 4 Syd
Afdelingsbestyrelsen ønsker at effektivisere ejendomskontoret. Vi vil yde en bedre service over for
vores beboere. Dette kan vi gøre ved et tættere samarbejde med VA 4 Række på de
administrative opgaver.
Afdelingsbestyrelsen stiller derfor i samarbejde med driften forslag om, at der ansættes en HK
medarbejder til deling mellem de to afdelinger.
HK medarbejderen vil frigøre personale, der i dag bruger megen tid på administration. Dette
personale kan så udføre meget af det arbejde som i dag udføres af eksterne håndværkere, og til
en lavere pris.
Det vil betyde:
a) At der fra 2018, når HK medarbejderen er 100 % indfaset, give besparelser på omkring
150.000 kr. i hver afdeling.
b) At vi spare de udgifter vi har i dag til eksterne referenter til vores afdelings- og
bestyrelsesmøder (40.000 i hver afdeling)
c) At beboerne får en hurtigere og bedre service fra ejendomskontoret.
d) At beboerne kan komme igennem til ejendomskontoret det meste af arbejdsdagen på
telefon – udenfor kontortiden.
e) At der bliver bedre tid til de store opgaver, som f.eks. husordensager, råderetssager,
servicetjek, opsøgende arbejde, byggesager og efterslæb fra disse.
Ansættelse af en HK-medarbejder vil være udgiftsneutral jf. ovenstående.
Dog må der i 2017 forventes en mindre budgetoverskridelse på ca. 50.000 kr. per afdeling, da ikke
alle besparelserne vil slå igennem 100 %.
Overskridelsen forventes dækket via afdelingens akkumulerede overskud, og vil derfor ikke have
nogen direkte huslejekonsekvens. Såfremt afdelingens akkumulerede overskud ikke dækker
overskridelsen, vil den blive afviklet med 1/3 del over hvert af de følgende tre budget år.
Det forventes at ansættelse kan træde i kraft hurtigst muligt.
Afdelingsbestyrelsen
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Forslag om begyndende driftssamarbejde mellem afdeling
VA 4 Række og VA 4 Syd
Afdelingsbestyrelsen ønsker at effektivisere driften i afdelingen. Vi vil yde en bedre service over for
vores beboere. Dette kan vi gøre ved et tættere samarbejde med VA 4 Række på de
driftsmæssige opgaver.
Derfor foreslår afdelingsbestyrelsen i samarbejde med driften at:
a) Der etableres et kontorfællesskab mellem driftsmedarbejdere i VA 4 Række og VA 4 Syd.
b) De to medarbejdergrupper i VA 4 Række og VA 4 Syd samles med fælles kontor og
medarbejderfaciliteter i Hjortens Kvarter 10 og på materiale- og genbrugsgården i VA-4
Række.
c) Medarbejderne vil, indtil andet besluttes, fortsat betjene hver deres afdeling.
Dette vil medføre at:
a) Ejdomslederen vil ikke have personale på to forskellige adresser.
b) Der vi være en besparelse på udgifter til kontor og mandskabsfaciliteter, løbende
omkostninger til drift, lys, varme, personalemøder.
c) Det vil give en større robusthed i forbindelse med ferier, sygdom, fravær mm., samt at
kompetencer kan deles på tværs af afdelingerne.
Der vil i forbindelse med sammenlægningen af driftskontorerne være en samlet ekstra
engangsomkostning på ca. 170.000 kr. til etablering af køkken og mandskabsplads.
Disse vil ligesom de fremtidige driftsomkostninger (varme, vand og lys) blive fordelt mellem de to
afdeling i forholdet 50/50 og afskrevet over 10 år.
Driftssamarbejdet forventes at træde i kraft hurtigst muligt.
Efter fire måneder, vil de to bestyrelser og driften evaluere samarbejdet og komme med forslag til,
hvordan man i fremtiden skal fortsætte og eventuelt udbygge samarbejdet.
Hvis en af parterne mod forventning ønsker at opsige samarbejdet, vil der blive lavet en opgørelse
over det der er etableret og indkøbt, og det vil så blive fordelt mellem de to afdelinger.
Det som hver afdeling bringer ind i samarbejdet (pc-er møbler mv.) tages med hvis samarbejdet
ikke ønskes fortsat.
Afdelingsbestyrelsen
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