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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 6. marts 2017, 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 
 

Afbud: Dorthe Larsen 

 
  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Sofie Pedersen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 6. februar 2017 
Godkendt 

 
TL påpegede at referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne ofte er længe undervejs, og han så gerne 

at de udsendes senest en uge efter mødet. 

Der var enighed om at referaterne skal udsendes hurtigst muligt, og gerne indenfor den tidsramme 
TL anfører. Der er dog også enighed om at så længe referaterne ikke blot kan videresendes, når de 

modtages fra BO-Vest, så må der påregnes en vis forsinkelse til behandling og omskrivning. 
FVW udtrykte tvivl om hvorvidt nærværende referat kunne nå, at være udsendt indenfor den 

angivne tidsramme. 

  
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 3. april 2017 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Sofie Pedersen 

 
4. Økonomi og drift 

A. Aktionsliste 

24) Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen – bilag i Dropbox 
Tidligere aftalte ændringer indarbejdet, og forretningsordenen ligger nu klar. 

Som følge af debatten under dette mødes punkt 2, blev det aftalt, at 
forretningsordenens punkt 8 ændres således at teksten ”men senest 2 dage før næste 

ordinære møde” udgår. Herefter fremgår det af forretningsordenen at ”Referatet 

udsendes normalt inden én uge efter mødet”. 
Det blev aftal at fastholde formuleringen under forretningsordens punkt 6, om at 

dagsordenen og bilag udsendes senest 2 dage før ordinære afdelingsbestyrelsesmøder. 
FVW tilretter punkt 8, og lægger dokumentet ud på hjemmesiden. 

Forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen er hermed godkendt.  
 

26) Regnskabsbeboermøde den 20. marts 2017 

• Afdelingsbestyrelsens beretning 

Det er kun MR, som indtil nu har bidraget til afdelingsbestyrelsens skriftlige 
beretning. Yderlige bidrag skal fremsendes til FVW indenfor et par dage – 

modtages intet, så skal det aftales hvem, der fremlægger en mundtlig 
beretning. 

• Beretning fra afdelingens grupper og udvalg 

Intet modtaget, og der rykkes ikke. 

• Indkomne forslag 

Fra Tommy Larsen 
- Ansøgning om dispensation fra lokalplan 4.11 om brug af hærdet glas 
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Fra afdelingsbestyrelsen 
- Ansættelse af en fælles HK medarbejder i VA 4 Række og VA 4 Syd 

- Begyndende driftssamarbejde mellem VA 4 Række og VA 4 Syd 

Formuleringstilpasninger pågår forsat for alle tre forslag. 
MW indhenter Bent Frederiksens tilsagn til formuleringen omkring finansiering af 

afdelingsbestyrelsens to forslag. 

• Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen 
På valg til afdelingsbestyrelsen er AW, TB samt FVW, og alle tre genopstiller. 

På valg som suppleant til afdelingsbestyrelsen er CG og DL. CG genopstiller 
hvilket DL også forventes at gøre. 

 

B. Økonomi 
i. Regnskab 2016 

MW gennemgik regnskabet med fokus på ændringer siden sidste gennemgang. 
 

C. Driften til og fra 

i. MW fremlagde en oversigt, som viste hvor stor en del af afdelingens henlæggelser, der 
med største sandsynlig kan frigøres til brug i forbindelse med renoveringen. 

Oversigten affødte en række spørgsmål og kommentarer, som indarbejdes i en ny 
udgave til byggeudvalgsmødet torsdag den 8. marts.   

 

D. Beboerhenvendelser 
i. Ingen 

 
5. Aktiviteter 

A. Kort nyt om VA's afdelinger til årsberetningen – Dropbox 7 D 
Formuleringen blev godkendt, hvilket FVW viderebringer til Martin Kristiansen hos BO-Vest. 

B. Invitation til møde med borgmester Steen Christiansen om renoveringer i Syd – Dropbox 7 A 

Borgmesteren har indkaldt, formændene fra de 6 afdelingsbestyrelser i Albertslund Syd til møde 
onsdag den 10. maj på rådhuset. Forslag og ideer som kan forelægges borgmester Steen 

Christiansen, sendes til FVW 
 

6. Grupper og udvalg 

A. BL Kreds 9, Konference – orientering 
FVW deltog på konferencen, som blev afhold på LO Skolen i Helsingør den 3. og 4. marts. Et 

par interessante dage med foredrag om effektiv drift, beboerdemokrati, fremtidens familie- og 
boformer samt et politisk indspark fra socialdemokratiets Mattias Tesfaey.  

 
7. Post 

Grundet computer nedbrud, er en komplet postliste ikke udarbejdet. 

A. 28-02-2017 - Invitation til møde med borgmester Steen Christiansen, Albertslund kommune 
B. 02-03-2017 - Dagsorden til byggeudvalgsmøde VA 4 syd, mail 1 af 2, Peter Føhrby Nybom 

C. 02-03-2017 - Dagsorden til byggeudvalgsmøde VA 4 syd, mail 2 af 2, Peter Føhrby Nybom 
D. 02-03-2017 - Kort nyt om VA's afdelinger til årsberetningen, Martin Kristiansen 

E. 28-02-2017 - Forslag til HK medarbejder og driftssamarbejde, Michael Willumsen 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Forslag og ideer som kan forelægges borgmester Steen Christiansen 
Færdiggørelse af årshjul 

 

9. Eventuelt 
Intet 

 


