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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 10. april 2017, kl. 19:00  
 

Tilstede: 

 

  Bestyrelsen: Anita Wittusen, Maja Reutzer, Lena Kujahn, Tommy Larsen og Flemming V. Wallin 

  Suppleanter: Tonny Bodal  
  Drift/BO-Vest: Jørn Hegnsborg 

 

Afbud: Christel Gyllenborg og Michael Willumsen 
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Flemming V. Wallin 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

En enkelt tilføjelse under punkt 4 C ellers godkendt 

 
2. Godkendelse af referater 

A. Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 6. marts 2017 
Godkendt 

 

B. Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 20. marts 2017 
Godkendt 

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 8. maj 2017 

Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: - 
 

Kvaliteten af referater som udfærdiges af BO-Vests referentkorps er af en så ringe kvalitet, hvorfor 
det blev besluttet at stoppe med at bruge penge på denne service. Indtil der er ansat en 

afdelingssekretær vil referatskrivning gå på skift mellem afdelingsbestyrelsens medlemmer. 
FVW meddeler BO-Vest, at afdelingen ikke længere ønsker at gøre brug af referentkorpset. 

 

4. Økonomi og drift 
A. Aktionsliste 

1) Listen trænger til opdatering / revurdering 
FVW gennemgår listen inden næste møde, hvor den fremtidige brug af listen aftales. 

 

B. Økonomi 
i. Intet 

 
C. Driften til og fra 

i. Information 
 Skure 

Inden udgangen af uge 18 vil driften være klar med en forsøgsopstilling, af 

hvordan de værst medtagne skurer i afdelingen kan renoveres. 

Forsøget udføres på et udvalgt skur i Ravnen Kvarter, hvor en mindre del af 
skuret vil blive renoveret med plastbrædder. 

Til afdelingsbestyrelsesmødet den 8. maj vil driften fremlægge en økonomisk 
sammenligning mellem renovering af skure med henholdsvis plast og træ. 

 

Hvad angår antallet af skurer, så er den principielle holdning, at der skal være 
ét skur pr. bolig. Men da de bærende stolper i skurene ikke nødvendigvis 

trænger til udskiftning, så ændres der generelt ikke ved den nuværende 
opdeling. 

De steder hvor der forefindes små skure i enden af en skurblok, der vil dette 
skurs blive sammenbygget med naboskuret. At enkelte boliger derved tilknyttes 

et skur, som er en smule større, er uden økonomisk betydning. 
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De steder hvor der forefindes store ekstra skurer, der vil man kunne overveje at 

udleje dette til interesserede beboere. Skuret tilknyttes dermed ikke en bestemt 
bolig, men kan udlejes jf. venteliste eller lignende. 

 

 Tilbud på afrensning og maling af facader 

Inklusive moms lyder tilbuddet på lige over 2,5 million kroner, hvilket svarer 
nogenlunde til hvad der er afsat i PPV planen for indeværende år. 

Grundet den nyeste udvikling omkring nedrenovering i helhedsplanen, så sættes 
projektet i bero. 

 
 Dørskilte med kvarters logo og husnummer 

Der er efterhånden relativt mange eksempler på, at dørskiltene har interesse for 

andre end beboerne i de enkelte boliger. Indtil videre er der forsvundet 8-10 

skilte, og der er forholdsvis dyre at erstatte, da de skal specialproduceres. 
Det vides ikke hvem der står bag disse tyverier. Klub Svanen vil medtage en 

opfordring til børn, unge og forældre i klubbens næste informationsbrev, om at 
være opmærksomme på dørskilte, som ikke befinder sig der hvortil de er 

tiltænkt. Den samme opfordring bør tilgå afdelingens beboere. 

 
 Opsætning af ekstra skraldespande 

AW efterlyste opsætning af skraldespande jf. den tidligere udarbejde 

behovsoversigt. 
 

ii. Belysning 
Som afdelingens kommunale lysambassadør har TL deltaget i en inspirations 

rundvisning hos DOLL. 

Fra Albertslund Kommunes side er der et ønske om at der blandt andet er et 
designmæssigt sammenhæng, mellem belysningen på kommunens og 

boligafdelingernes stier. 
TL udarbejder en kort beskrivelse af kommunens intentioner, og den bagved liggende 

økonomi. Beskrivelsen skal efterfølgende indgå i byggeudvalgets overvejelser og 

beslutninger, omkring den fremtidige stibelysning i afdelingen. 
 

D. Beboerhenvendelser 
i. Vandskade – bilag i Dropbox 7 Æ 

JH redegjorde for sagens forløb – en sag som man i driften først er blevet bekendt med 

den 6. april. 
I umiddelbar forlængelse af beboerens henvendelse, er de nødvendige tiltag iværksat, 

og sagen forventes afsluttet senest med udgangen af maj måned. 
 

JH opfordrede til at beboerne følger op på mailhenvendelser til driften, hvorpå der ikke 
returneres en kvittering for modtagelsen. Det er desværre eksempler på, at 

mailhenvendelser forsvinder ud i den blå luft.  

 
5. Aktiviteter 

A. Opfølgning på beboermøde 
Mødet forløb som forventet, og der er ikke umiddelbart nogen hængepartier. 

 

Vedrørende dispensationsansøgning i forhold til lokalplan 4.11 så skal der foruden det 
foreslåede, også søges om dispensation til at opsætte plankeværker på over 1,8 meter for 

boliger, som har have mod Spættegrunden og Kirkegårdsgrunden. 
 

Referatet er endnu ikke færdigt. Indhold og kvalitet lever ikke op til forventningerne, hvorfor en 
komplet gennemskrivning er nødvendig. Referatet skal gøres tilgængelig for beboerne senest 

søndag den 16. april 2017. 
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B. Afdelingsbestyrelsens planer for det kommende år 

 Udvendig råderet 

 Sikre ”grønne værdier” på fælles og private arealer i forbindelse med renoveringen 

 Årshjul 

 Møde med afdelingens grupper og udvalg 

Der afholdes møde inklusive spisning den 22. maj kl. 17:30. 
Af mulige emner blev nævnt BO-Vest tilfredsheders undersøgelse blandt andet nævnt. 

Af hensyn til bestilling af mad, skal der ske en eller anden form for tilmelding. 

LK udarbejder indbydelse, dagsordensoplæg og kontakter BO-Vest med henblik på at 
finde en som kan og vil fremlægge tilfredsheders undersøgelsen med fokus på VA4 Syd. 

 
C. Hjælp til de beboere, som i forbindelse med genhusning ikke selv kan forestå flytning 

Problematikken overføres til byggesagen, men det er afdelingsbestyrelsens holdning at der bør 
kunne tilbydes hjælp, eventuelt efter en visitering i BO-Vest.  

 

6. Grupper og udvalg 
A. Konstituering af afdelingsbestyrelsen 

FVW redegjorde for at han med stor sandsynlighed fraflytter afdelingen indenfor en overskuelig 
tidshorisont, og at det dermed kunne være relevant at ændre på konstitueringen fra 20. marts 

2017. 

Der var ønske om at tilpasse konstitueringen til denne nye information, men indtil en optimal 
løsning er fundet, ændres intet. 

 
 Kontaktpersoner til afdelingens grupper og udvalg 

Beboerhusgruppen: Maja Reutzer 

Genbrugsgruppen: Anita Wittusen 
Informationsudvalg: Tommy Larsen 

 

 Repræsentantskabet i BO-Vest 

Flemming V. Wallin 
 

 Repræsentantskabet i Antenneforeningen af 1986 

Maja Reutzer og Flemming V. Wallin 
 

7. Post 

A. 06-03-2017 - Regnskab 2016, underskrevet revision, Michael Willumsen 
B. 06-03-2017 - Invitation til Almene Boligdage 2017, Vibeke Rømming 

 Fra afdelingen deltager MR, AW og TB, hvis der forsat er plads. 

C. 07-03-2017 - Bilag til dagsorden -byggeudvalgsmøde den 9. marts 2017, Peter Føhrby Nybom 
D. 07-03-2017 - Referat med bilag fra byggeudvalgsmøde den 21. februar 2017, Peter Føhrby 

Nybom 
E. 07-03-2017 - Kanalgaden -følgegruppe -Albertslund Kommune -hjemmeside, Peter Kallesøe 

F. 07-03-2017 - PPV 2017.xls rev af miw til byggesagen ver.3, Michael Willumsen 

G. 08-03-2017 - SV: PPV 2017.xls rev af miw til byggesagen ver.3, Peter Føhrby Nybom 
H. 08-03-2017 - Mere natur, Vandsparekonkurrence, Termografering og Grøn Dag, Povl Markussen 

I. 09-03-2017 - Re: VA 4 Syd -bilag til dagsorden -byggeudvalgsmøde den 9. marts 2017, Rein 
Rubenkamp 

J. 09-03-2017 - Kanalgaden -følgegruppe -Albertslund Kommune -Postkort 2. etape, Peter 

Kallesøe 
K. 09-03-2017 - Beboermøde materiale, Flemming V. Wallin 

L. 10-03-2017 - SV: Beboermøde materiale, Tommy Larsen 
M. 14-03-2017 - SV: Fællesmøde VA 4 Nord og Syd -dagsorden med bilag -byggeudvalgsmøde den 

15. marts 2017, Fie Hermansen 

N. 15-03-2017 - Hvad Agenda Centeret lavede i 2016 og affaldsindsamling den 2.4., Povl 
Markussen 

O. 19-03-2017 - Internt byggeudvalgsmøde -ekstra, Flemming V. Wallin 
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P. 21-03-2017 - Resultaterne for tilfredshedsundersøgelsen klar, Sidsel Sakse Bennetsen 

Q. 21-03-2017 - Referat med bilag -byggeudvalgsmøde den 9. marts 2017, Peter Føhrby Nybom 
R. 22-03-2017 - Kabelplus går ind i Ishøj med Henrik Lind fra A+, Kabelplus 

S. 27-03-2017 - Redegørelse -fravalg af overdragelse af DV på fjernvarmeunit, Peter Føhrby 

Nybom 
T. 28-03-2017 - Status på de nye affaldsordninger, Penge til friluftsliv i boligområder og Familiers 

affaldspraksis, Povl Markussen 
U. 29-03-2017 - Afdelingsbestyrelsernes nyhedsbrev -marts 2017, Jette Stenholt 

V. 30-03-2017 - Fællesmøde VA 4 Nord og Syd -referat -byggeudvalgsmøde den 15. marts 2017, 
Peter Føhrby Nybom 

W. 30-03-2017 - Vigtig information til foreningen, Dansk Kabet TV 

X. 31-03-2017 - Ændringer i afdelingsbestyrelsen, Vibeke Rømming 
Y. 05-04-2017 - Opfordring fra svanen, Kirsten Lyngs Jørgensen 

Z. 06-04-2017 - Kanalgaden -følgegruppe -status april 2017, Peter Kallesøe 
Æ. 06-04-2017 - Vandskade, Beboerhenvendelse 

Ø. 07-04-2017 - Nyhedsbreve, eftersortering og affaldsundervisning på skolerne, Povl Markussen 

Å. 07-04-2017 - Ændringsforslag til beslutningslog, Tommy Larsen 
AA. 07-04-2017 - Foreningsinfo: Markante besparelser og øget tryghed, Dansk Kabet TV 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Budgetkontrol april 2017 

Udskiftning af fliser 
Forsøgsrenovering af skur i Ravnens Kvarter 

Priser på renovering af skure med henholdsvis plast og træ 
Opsætning af skraldespande jf. tidligere udarbejde behovsoversig 

 
9. Eventuelt 

AW undersøger hos BO-Vest hvor iPad til LK blive af, og FVW undersøger hvor langt i processen LK’s 

adgang til Bestyrelses WEB er.   
 


