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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 15. januar kl. 19:00  
Referat 
 

Inviteret: 

 

  Bestyrelsen: Anita Wittusen, Maja Reutzer, Christel Gyllenborg, Tommy Larsen og Lena Kujahn 
  Suppleanter: Tonny Bodal 

  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen (ejendomsleder) 
  Fravær:                  Christel Gyllenborg                                            

 

  Dirigent: Lena Kujahn 
  Referent: Tina Søvsø Pedersen (driftssekretær) 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelser. 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 16. november 2017 

Referat godkendt. Der ønskes fremover et lidt mere fyldigt referat. 
 

3. Godkendelse af Forretningsordenen (mail af 17/11) 
Punkt 8 ændres til: ”1 uge før næste møde”. 

Punkt 8 ændres til: Driftssekretæren sørger for at referat gøres tilgængelig på hjemmesiden. 

 
4. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet d. 19. februar 2018 

Dirigent: Lena Kujahn 
Referent: Tina Søvsø Pedersen 

 

5. Økonomi og drift 
A. Aktionslisten (Mail af 17/11) 

Michael gennemgik aktionslisten, hvor der blev påført et par ekstra opgaver. Opgaverne er som 
flg.: Ændring af lås i bestyrelseslokalet, opsætning af et askebæger på væggen ved 

hovedindgang, og ny indgang til ejendomskontoret. 
 

B. Økonomi 

Årsregnskab for 2017 skal behandles på næste møde d.19/2, så det er klart til fremlæggelse på 
beboermødet d.5.marts. 

 
C. Driften til og fra 

A. Driftssamarbejde 

Michael informerede om, at driftssamarbejdet nu er godt i gang, og det fungere rigtigt fint.  
Der afholdes kvartalsmøder for driftsledelsen i begge afdelinger, så kommunikationen bliver 

opdateret jævnligt. 
Vi har nu ansat en gartner, det blev Uffe Nielsen som starter op primo februar 2018. 

Martin Finnerup har opsagt sin stilling som ejendomsfunktionær, men bliver dog i BO-VEST 
familien i Askerød, vi ønsker Martin god vind. Allerede nu er processen med at finde Martins 

afløser sat i gang, og Michael vender retur når vi ved noget mere. 

Der er møde omkring nogle landskabsarkitekter den 26. januar 2018, disse skal rundt i 
området og se, hvad der kan gøres bedre eller måske smartere. Måske de kunne komme 

med et idekatalog, når vi påtænker at lave om på vores fælles arealer og egne haver. Vi 
afventer til efter mødet den 26. januar 2018. 

 

  Fælles indkøb af beplantning mv til udearealer. 
  Lena har sendt mail afsted til Vinie, og Michael har talt med indkøbsafdelingen i BO-VEST,  

  der ville sætte det på vores ønskeliste. 
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B. Renoveringen: (Byggeudvalg) 
 Skal vi dele Tommy fra 4 række med 4 nord? 

 Om Tommy skal deles i 4 SYD og 4 Nord vil blive taget op på et kommende byggeudvalgsmøde.   

 Efter mødet vil vi vide besked. 
 

 Nye kloaksystemer vedr. renoveringen. 
Vi skal have kortlagt alle kloakker i hele afdelingen, og i Spættens Kvarter gennemføres et pilot 

projekt (varsling brev er omdelt til beboerne). Dette skyldes, at vi skal være 100 % sikker på 
hvordan vores kloakker ligger i jorden og i hvilken tilstand de er. Dette for at vi kan få den 

rigtige pris i forbindelse med renoveringen. Spættens Kvarter er som sagt et pilot projekt og 

resten af afd. 4 syd vil komme efterfølgende. 
  

 Belysningstur med fælles byggeudvalg d.18. januar. 
 Turen er rykket til den 29. januar 2018. 

 

 VA bestyrelsens og LBF´s reaktion på opdelte boliger. 
 LBF er meget obs. på, at m2 prisen skal forblive samme m2 pris som det ser ud nu. 

 Beregningerne på fremtidig husleje vil ske efter prøvehusene er færdige. 
 Der er sagt ok til det videre arbejde med projektet. 

 

 Erhvervslejemål i parterre? 
 LBF tænker over om der må drives erhverv i parterrehusene, og deres svar vil fremlægges på 

 næste byggeudvalgsmøde. 
  

 Dispensation for lokalplanen vedr. fleksibel hegnshøjde og overdækning af pergolaer. 
Vi har rykket for svar efter afslag. Sagerne er sendt tilbage til forvaltningen efter behandling i 

udvalget. Lena kontakter Vinie. 

 
 

C. Evaluering af beboermødet den 29. november 2017 
Det var en rigtig godt beboermøde, mange fremmødte og positiv indstilling til fremtidig 

driftssamarbejde. Driftssamarbejdet blev enstemmigt vedtaget. 

En enkelt beboer fremkom med kritik af driftens arbejde med udearealerne. Det blev taget 
til efterretning. 

 
 

D. Affaldssortering/ molokkerne 
Mail fra Agendacentret d.22/12: indskrænkning af de 2 biobokse, da de kun er halv fyldte?  

Hvis der bliver lukket for det ene indkast, kan der spares penge på tømninger fortæller 

Agendacentret, dette skal diskuteres hvorefter der vendes retur. 
Der er forholdsvis store affaldsmængder i Uglen ift. de andre kvarterer, da de er flere om 

deres molok. Der laves en opfordring til beboerne om at hjælpe til med at afhjælpe disse 
problemer, ved at sortere endnu bedre og skære/klippe deres pap i mindre stykker. 

 

Forsøg i Uglen. 
Vi laver forsøg i Uglens Kvarter med 2 åbninger i Molokkerne, og vil i den forbindelses 

omdele et pænt brev til beboerne omkring sortering af affald. Om de 2 åbninger i 
Molokkerne bliver en succes ser vi efter et godt stykke tid.   

 

Driftens daglige gennemgang af molokkerne med ”stav”. 
Dette er blevet et fast punkt for ejendomsfunktionærerne i deres gennemgang af affald.  

 
E. Beboerhenvendelser: 

Der er fortsat rotteplage i Uglens Kvarter. Driften har igangsat processen og rottespærre er 
opsat. 
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6. Aktiviteter 
A. Opsamling af arbejdsopgaver: 

Årshjul:  

Kalender: Det er aftalt, at oplyse om afdelingsbestyrelsesmøder hver 3 måned i Betonhjertet. 
Facebook: VA 4 Syd opdateres af Lena. 

Hjemmesiden: va4syd.dk: Tina Søvsø Pedersen opdaterer med referater af 
afdelingsbestyrelsesmøder.  

 
7. Grupper og udvalg: 

- Fra Lysambassadøren: Doll projektet er i gang. 

- Fra Genbrugsgruppen: Der er nu containere til stort pap og plast på genbrugspladsen. 
- Fra Beboerhusudvalget: Driften er indkald til møde, rengøringen skal diskuteres. 

- VA bestyrelsen: Blot til orientering har VA igangsat forhandlinger mellem Lejerbo 
København og BO-VEST om BO-VESTs eventuelle overtagelse af administrationen af 

Lejerbo København og deres ca 5.300 boliger. 

I den forbindelse ligger der en indbydelse til et informationsmøde omkring Lejerbo 
Københav den 16.januar 2018. 

- Byggeudvalget: Er det muligt at spare gebyret på råderetten, det er punktet til næste 
møde. 

- Udvalget om:  

Udearealer, Råderet, Husorden, Vedligeholdelsesreglement, mv. 
Udvalget består af: Tommy, Maja, Lena og Michael, som indkalder til det 1. møde. 

- Kanalfølgegruppen: referat i dropbox-VA 4Syd- grupper og udvalg. 
Intet nyt. Udvalget består af Maja, Lena, Tommy og Michael. 

 
 

8. kurser, konferencer o. lign. 

BO-VEST mail af 13/12 
Regnskabskursus den 6. februar 2018. 

Bestyrelsesweb den 29. januar 2018. 
 

9. Post: 

Mail fra 19/12-17: Bydelsmøde i syd (SSP samarbejde) 
Det kriminalpræventive arbejde fortsætter mellem afd. VA 4 SYD, kommune, ABC ,klubber og 

borgere om de unges færden i boligområderne. Der afventes en mødeindkaldelse på hvordan det 
står til. 

Nytårskur hos Dansk Kabel TV den 28/1-18 kl. 13.30 – 17. Man tilmelder sig selv. 
 

10. Kommende møder: 

Fælles byggeudvalg: belysningstur til DOLL d.29/1, kl. 15-17 
Landskabsarkitekter/studerende d.26/1, kl. 10.00 

Fællesbyggemøde d.1/2, kl. 17.30 
 

Ordinært beboermøde mandag d.5.marts. Tina udarbejder indkaldelse og dagsordenen til 

Betonhjertet.  
Lena kontakter Vinie som dirigent. 

Christel, Tonny; Tommy og Maja er på valg. 
Regnskab, beretninger og indkomne forslag behandles på næste bestyrelsesmøde d.19/2. 

 

 
Afdelingsbestyrelsesmøder: 

3. Mandag i måneden d. 19/2, d. 19/3 og 16/4. 
 

Punkter til dagsordenen til næste møde: 
Regnskab 2017 

Planlægning af beboermødet 
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Indlæg til Betonhjertet. (Fast dagsordenpunkt) 
Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen. (Fast dagsordenpunkt) 

 

 
 

11. Eventuelt: 
Byggeudvalgsmøderne skal fortsat afholdes i BO-VEST. 

 
Michael gennemgik ejendomsfunktionærenes timeregistrering. 

 

Næste beboermøde d.5/3 Indkaldelse samt dagsorden i Betonhjertet. 
På dette møde er flg. på valg: Maja, Tommy, Christel og Tonny. 

 
 

 


