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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 6. februar 2017, kl. 19:00  
Referat 
 
Tilstede: 

 

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

  Suppleanter: Christel Gyllenborg og Dorthe Larsen  
  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen 

  
Afbud: Anita Wittusen 

 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Sofie Pedersen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 9. januar 2017 

Godkendt 
 

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

Referent: Sofie Pedersen 

 
4. Økonomi og drift 

A. Aktionsliste 
24) Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen – bilag i Dropbox 

Gennemgang punkt for punkt: 

Punkt 2 
I slutningen af første afsnit tilføjes følgende ”Samt holder fokus på afdelingens 

udvikling. 
Teksten i tredje afsnit er en del af lovgivningen, og behøver dermed ikke indgå i en 

forretningsorden – afsnittet slettes. 
Punkt 3 

Kalenderen skal gælde for hele året 

Punkt 6 
Senest søndag før mødet, ændres til 2 dage før mødet. 

Det skal fremgå af dagsordenen denne skal godkendes ved mødets start. 
Punkt 8 

Senest søndag før mødet, ændres til 2 dage før mødet. 

Punkt 11 
Følgende tilføjes: Afdelingsbestyrelsen kan efter behov vælge at fordele kontakt 

opgaverne mellem sig. 
 

De ikke nævnte punkter fra 1 til 17 var der ingen rettelser til. FVW renskriver oplægget 
til næste afdelingsbestyrelsesmøde. 

 

25) Årsplan/årshjul – bilag i Dropbox 
De fremlagte oplæg afspejler ikke ønskerne, som mere går i retning af ”to do” og huske 

lister. 
Der arbejdes videre med oplægget. 

 

26) Regnskabsbeboermøde den 20. marts 2017 
 Indkaldelse 4 uger og 1 uge før 

Indkaldelsen har været bragt i februar udgaven af Betonhjertet, og er dermed 

rettidigt varslet. 
Den endelige indkaldelse med bilag skal være klar til omdeling den 10. marts. 
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MIW fremsender det endelige regnskab til FVW elektronisk. 

FVW sammensætter materialet, og sender det til MIW som sørger for trykning 
og rettidig omdeling.  

 Beretning fra afdelingsbestyrelsen samt grupper og udvalg 

Til afdelingsbestyrelsens beretning er der input fra MR, men der må meget 

gerne komme flere - deadline hertil, er omkring 1. marts. 
 Valg til afdelingsbestyrelsen 

Følgende tre ordinære medlemmer er på valg: 

- Anita Wittusen 
- Tonny Bodal 

- Flemming V. Wallin 
Begge suppleanter er på valg: 

- Christel Gyllenborg 

- Dorthe Larsen 
 Dirigent 

Vinie Hansen 

 Referent 

Sofie Pedersen 
 Velkomst og valg af dirigent 

FVW 

 Spisning 

MR og TB står for indkøb og bespisning kl. 17:30 

 Opstilling af borde, stole, adgangskontrol og andre praktiske gøremål, varetages 

af driften. 
 

B. Økonomi 
i. Regnskab 2016 

Michael gennemgik det foreløbige regnskab, som pt. udviser et overskud på næsten 
930.000 kroner.  
Konto 105,9 - Nettokapitaludgifter: Der kan forventes spørgsmål vedrørende disse, 
hvorfor de bør fremgå af regnskabet. 

Konto 106 – Ejendomsskatter: Der skete en fejl i forbindelse med budgetlægningen, så 

kontoen kommer ud med et underskud på næsten 200.000 kroner. 
Konto 111,1 – El til fællesarealer: MIW undersøger periodiseringen, da afvigelsen i 
forhold til budget og tidligere år er markant. 
Konto 114 – Renholdelse: Afdelingen har ikke været fuldt bemandet, hvilket giver en 
besparelse på næsten 300.000 kroner. 
Konto 115 – Almindelig vedligeholdelse og konto 116 – Planlagt vedligeholdelse: Der 

holdes igen, og kun de nødvendige opgaver gennemføres af hensyn til den kommende 
helhedsplan. 
Konto 118 – Særlige aktiviteter: Cafeens indtægter ug udgifter skal tydeliggøres. 
Konto 119 – Diverse udgifter: Der skal udarbejdes en særskilt oversigt, således at 
indtægter omkring beboeraktiviteterne tydeliggøres. 
Konto 140 – Årets overskud: Der overføres 128.000 kroner til dækning af 
underfinansiering ved etablering af solcelleanlæg på beboerhuset, og de resterende 

800.000 kroner overføres til det opsamlede resultat. 
Konto 407 – Resultatkonto: Pr. 31. december udgjorde afdelingens akkumulerede 
overskud i alt 2.091.473 kroner. 

 
Flere steder i regnskabet er teksten retvisende, hvilket MIW søger at rette op på. 
 
Det endelige regnskab gennemgår på afdelingsbestyrelsesmødet den 6. marts. 

 
C. Driften til og fra 

i. Indkast fra begge sider på molokkerne 
MIW indhenter pris på ekstra låger, men sætter ellers ikke noget i gang. Problematikken 

med fyldte molokker, skyldes formodentligt en ustabil tømningsfrekvens. Hvis problemet 

forsat er aktuelt når renovatøren har indarbejdet regelmæssige tømninger, vil 
problematikken blive taget op igen. 
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ii. Status og tilbagemelding på: 

 Rømning af parkeringspladsen i Uglens kvarter 

Er sket den 6. februar 2017 omkring middagstid. 
 Vandskade / skimmelsag i Svanens kvarter 

Fra tre af boligerne er beboerne midlertidigt genhuset, og fra den fjerde bolig 

er beboerne permanent genhuset. Boligen hvorfra beboerne er permanent 

genhuset, overdrages til byggesagen, da rådgiver har behov for at gennemføre 
en destruktiv undersøgelse. 

Økonomien omkring istandsættelse af boligerne med vandskader, er endnu ikke 
afklaret, da der forsat forhandles med forsikringsselskabet. 

 Klub Svanens affaldsordning 

Ifølge MIW er klubben endnu ikke omfattet af den nye affaldsordning. 
 Indkasthøje på molokker – klage til rådgiver 

Ifølge svar fra rådgiver, så overholder den nuværende indkasthøjde reglerne, 

om end reglerne ikke er særlig specifikke. 

Beboere som oplever problemer med indkasthøjden, opfordres til at kontakte 
afdelingsbestyrelsen. 

 Større hul til indkast af papir på molokker 

Hullet har den rette størrelse og udformning – problematikken er formodentligt 
den samme, som nævnt ovenfor, vedrørende indkast fra begge sider. 

MIW kontakter Agendacentret med henblik på at få opsat batterikasser ved 

afdelingens molokker. 
 Opfølgning på renovering af beboerhuset – fejl og mangler samt 

byggeregnskab. 

Forventes klar til næste afdelingsbestyrelsesmøde. 
 

 
D. Beboerhenvendelser 

i. Parkeringspladsen i Uglens kvarter, adgangsforhold til molokkerne/brandvej – Dropbox 7 D 

Punkterne i og ii behandles samlet. 
ii. Optegning af parkeringspladser og dem der ikke er det – Dropbox 7 G 

Driften etablere en lille sti gennem rododendronbedet, og når vejret tillader det vil 
parkeringsanvisningerne omkring brandvejen blive tydeliggjort. 

iii. Motorkørsel på stierne – Dropbox 7 L 

Der er påtruffet køretøjer på stien mellem Ørnens kvarter og materialegården, og flere 
høflige henstillinger har været uden virkning. Da der tidligere er påtruffet motorkøretøjer 

på denne sti, vil driften opsætte en pullert mellem stien og Sletbrovej. Pullerten skal 
placeres på sådan måde at den kun forhindre motorkørsel, alle andre skal kunne passere 

pullerten uforstyrret. 

 
5. Aktiviteter 

A. Byggeudvalg, oplæg til mødeplan frem til beboermøde – Dropbox 7 P – Mail bilag 3 
Ny plan er godkende, og den fremsendes herefter til BO-Vest. 

 
6. Grupper og udvalg 

A. Møde med grupper og udvalg 

Det planlagte møde gennemføres ikke, da der ikke er defineret et klart og tydeligt mødeindhold. 
I stedet laves der en skrivelse, som opfordre afdelingens grupper og udvalg til at fremsende 

emner, som de gerne ser debatteret på et fællesmøde. FVW udformer et oplæg.  
B. Driftssamarbejde – Dropbox 7 M 

Taget til efterretning. 

 
7. Post 

A. 13-01-2017 - Kurser i BO-Vest, Vibeke Rømming 
B. 13-01-2017 - Plast, Nem-id og nye tømmedage, Povl Markussen 

C. 14-01-2017 - Kommer du til nytårskuren 2017, Dansk Kabel TV 
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D. 15-01-2017 - Parkeringenspladsen i Uglens kvt, Beboerhenvendelse 

E. 17-01-2017 - Dagsorden med bilag tilbyggeudvalgsmøde den 24. januar 2017, Peter Føhrby 
Nybom 

F. 19-01-2017 - BL's 9. kreds -weekendkonference, Vibeke Rømming 

G. 19-01-2017 - Optegning af parkeringspladser og dem der ikke er det, Beboerhenvendelse 
H. 23-01-2017 - Kurser i BO-Vest, Vibeke Rømming 

I. 24-01-2017 - SV: Lys-ambassadør, Albertslund Kommune v/Lissi Petersen 
J. 24-01-2017 - Foreningsnyt: Kommende ændringer hos YouSee, Dansk Kabel TV 

K. 25-01-2017 - Invitation til BO-VESTs 10 års reception, Saima Khan 
L. 26-01-2017 - Motorkørsel på stierne, Beboerhenvendelse 

M. 31-01-2017 - Referat driftssamarbejde, Jan Obel 

N. 31-01-2017 - Information til bestyrelsen, Dansk Kabel TV 
O. 01-02-2017 - Vestforbrændingen eller forvaltningen, Nem-ID, batteriboks og Plastvideo, Povl 

Markussen 
P. 03-02-2017 - Referat med bilag fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2017, Peter Føhrby 

Nybom 

Q. 03-02-2017 - Årsafregning for renovation er en længere affære i år, Povl Markussen 
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
Intet 

 

9. Eventuelt 
Intet 

 


