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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 8. maj 2017, kl. 19:00  
Referat 
 

Tilstede: 

 

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

  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen 
 

Afbud: Tonny Bodal 

 
  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Flemming V. Wallin 
 

0. Afdelingsbestyrelsens sammensætning 
FVW fraflytter afdelingen 1. juli, og ønsker derfor at udtræde af afdelingsbestyrelsen. CG overtager 

den ledige plads som ordinært medlem, og LK konstitueres indtil andet besluttes som formand. 

LK pointerede at hendes accept af funktionen som formand, forudsætter 
afdelingsbestyrelsesmedlemmernes involvering, og vilje til at påtage sig opgaver. 

LK fortalte at hun er blevet kontaktet af Vinie Hansen fra bestyrelsen i VA, med henblik på at opstille 
som suppleant ved den kommende generalforsamling. FVW har de seneste tre år siddet på denne 

post, og bestyrelsen mener det er vigtigt at boligområder med store helhedsplaner er repræsenteret 

i VA’s bestyrelse - LK har indvilget i at opstille. 
Afdelingsbestyrelsen takker ja til tilbuddet fra FVW om at fungere som sekretær for 

afdelingsbestyrelsen indtil der ansættes en afdelingssekretær, jf. beslutningen på seneste 
beboermøde. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Med enkelte tilføjelser under punkt 4 og 5 blev dagsordenen godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 10. april 2017 

Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 12. juni 2017 

Dirigent: Lena Kujahn 
Referent: Flemming V. Wallin 

 
4. Økonomi og drift 

A. Aktionsliste 

1) Gennemgang 
Listen blev gennemgået punkt for punkt, og en opdateret list findes som bilag til dette 

referat. 
 

B. Økonomi 
i. Budgetkontrol april 2017 

Foreligger til afdelingsbestyrelsesmødet den 12. juni 

 
ii. Beboermøde referat – bilag i Dropbox 

Referatet er trykt i maj udgaven af Betonhjertet.  
 

C. Driften til og fra 

i. Udskiftning af fliser 
MW omdelte den tidligere udarbejde tilstandsvurdering, som dog kræver en opdatering. 

På markvandringen den 29. maj fokuseres der på behovet og de forskellige områder 
prioriteres. 
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ii. Forsøgsrenovering af skur i Ravnens Kvarter – Dropbox 7 I 
Den aftalte renovering af et skur i Ravnens Kvarter er droppet, og i stedet delrenoveres 

et skur i Ørnens Kvarter hurtigst muligt. Hvis der er tid, så påtænker driften at udfører 

arbejdet selv dels for at få erfaring med plastmaterialerne, og dels for at sparer de 
eksterne håndværker udgifter. 

Afdelingsbestyrelsen orienteres når arbejdet er udført. 
 

iii. Priser på renovering af skure med henholdsvis plast og træ 
Delrenoveringen koster ca. 5.000 kroner i materialer, samt 5.000 kroner i håndværker 

udgifter, såfremt driften ikke udfører arbejdet selv. 

 
iv. Opsætning af skraldespande jf. tidligere udarbejde behovsoversig 

Driften opsætter skraldespande jf. behovsoversigten. 
 

v. Ulovligt parkeret campingvogn på Uglens parkeringsplads 

Efter etablering af molokker, er der ikke bragt orden i udlejet parkeringspladser til 
campingvogne og trailere. På parkeringspladserne i Uglen og Hanen står flere 

campingvogne ulovligt parkeret, da de pladser beboerne betaler for er blevet inddraget 
til molokker. 

Driften undersøger omfanget og bringer foreholdende i orden. 

 
vi. Driftssamarbejde 

Inden udgangen af maj forventer driften, at være flyttet til nye fællesfaciliteter i VA 4 
Række. Herefter har driften ikke længere behov for de hidtidige lokaler i beboerhuset. 

Oplægget er at det lille kontor på gangen overtages af driften, og herfra vil den daglige 
åbningstid for personlighenvendelse blive håndtere. På sigt forstiller driften sig, at der 

etableres en dør til det fri, og at toilet og toiletgang indgår i et nyt ejendomskontor. 

Det nuværende ejendomskontor og frokoststue omdannes til mødelokaler, toiletter og 
køkkenfaciliteter bibeholdes og i gangen med personaleskabe opstilles aflåselige skabe, 

til brug for afdelingens grupper og udvalg. 
Den endelige plan for huset fastlægges i samarbejde mellem driften, beboerhusgruppen 

og afdelingsbestyrelsen.   

 
D. Beboerhenvendelser 

i. Renovering – Dropbox 7 E 
Afdelingsbestyrelses opfordres til at arbejde for, at badeværelsesrenoveringen gøres 

frivillig. 
I afdelingsbestyrelsen er der ikke umiddelbart opbakning til opfordringen, men reelt 

hører opfordringen til i byggeudvalget. 

Afdelingsbestyrelsens svar til beboeren bør have sit udgangspunkt i teknik og økonomi, 
hvilket LK vil få BO-Vest til at udarbejde. LK varetager alt kommunikationen med 

beboeren. 
 

ii. Hvilken hus type har jeg – Dropbox 7 F 

Byggeudvalget er gjort bekendt med, at der i Uglen og Ravnen findes en hustype, som 
ikke indgår i de forelagt planlæsninger. Desuden er rådgiver og BO-Vest blevet bedt om 

at undersøge om der findes flere ”ukendte” hus typer. 
FVW har orienteret beboeren om ovenstående, og samtidigt fortalt om den nye 

udvikling omkring nedrenovering. Der er dermed ikke behov for yderligere 

kommunikation. 
  

iii. Leje af lokalet svanens Kvt – Dropbox 7 L 
Henvendelsen er overdraget til driften, som har foretage sig det fornødne. 

 
5. Aktiviteter 
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A. VA's 70 års jubilæm den 9. juni 2017 – Dropbox 7 A 
MR og LK er tilmeldt, alle andre sørger selv for tilmelding. 

 

B. Mindre boliger 
Problematikken er reelt hjemmehørende i byggeudvalget, men afdelingsbestyrelsen er meget 

reserverede i forhold til at omdanne de nuværende gårdhuse til mindre boliger. 
En løsning hvor der nybygges mindre boliger, eventuel i to etager på kirkegårdsgrunden er 

langt mere attraktiv. Løsningen er via byggeudvalget overbragt til BO-Vest og VA, endvidere har 
FVW bragt løsningen på banen i VA’s bestyrelse. 

 

6. Grupper og udvalg 
A. Møde med grupper og udvalg den 22. maj – Dropbox 7 J 

Mødet starter kl. 17:30 hvor Sidsel Sakse Bennetsen fra BO-Vest vil gennemgå udvalgte dele af 
BO-Vest’s tilfredshedsundersøgelse. Herefter vil der være spisning, og efterfølgende debat 

omkring livet i afdelingen, samt afdelingens grupper og udvalg. 

AW indkøber drikkevare og smørrebrød. 
LK byder velkommen og er dirigent 

CG er referent 
 

7. Post 

A. 10-04-2017 - Invitation til VA's 70 års jubilæm, Dina Staal 
B. 11-04-2017 - Referatskrivning, Flemming V. Wallin 

C. 11-04-2017 - Nyt fra ABC 1. kvartal 2017, Albertslund Boligsociale Center 
D. 12-04-2017 - Dagsorden med bilag -byggeudvalgsmøde den 20. april 2017, Peter Føhrby 

Nybom 
E. 14-04-2017 - Renovering, Beboerhenvendelse 

F. 18-04-2017 - Hvilken typehus har jeg, Beboerhenvendelse 

G. 19-04-2017 - Evaluering af regnskabsprocessen, Vibeke Rømming 
Processen har været tilfredsstillende, men det omdelte materiale er ikke godt nok. 

FVW sender besvarelsen til Vibeke Rømming 
 

H. 21-04-2017 - Invitation til Foreningsmøde, Dina Staal 

Hver enkelt sørger selv for tilmelding 
 

I. 26-04-2017 - Vedr. genbrugsplast planker, Jørn Hegnsborg 
J. 26-04-2017 - Indkaldelse udvalg og grupper maj-17, Lena Kujahn 

K. 26-04-2017 - Udtræden af afdelingsbestyrelsen, Flemming V. Wallin 
L. 27-04-2017 - Leje af lokalet svanens Kvt, Beboerhenvendelse 

M. 28-04-2017 - Nyhedsbrev til kommentering i VA 4 Nord og Syd, Flemming V. Wallin 

N. 02-05-2017 - Kanalgaden -følgegruppe -indvielse af 1. etape, Peter Kallesøe 
O. 02-05-2017 - Invitation til 25 års jubilæum for miljøarbejdet den 18. maj, Povl Markussen 

LK deltager eventuelt andre deltagere sørger selv for tilmelding 
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Ingen 
 

9. Eventuelt 
MW læste højt fra en mail, som er tilgået driften fra en AB beboer, som er genhuset i afdelingen. 

Beboeren er meget begejstret for VA 4 Syd, og den modtagelse beboeren har fået – stor ros til alle.  

 


