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Albeftslund den 5. marts 2018

Referat fra beboermøde med valg og fremlæggelse af regnskab.
Mandag den 5. mafts 2018 kl. t9:OO i Beboerhuset "Ørnen".
Referat:
25 husstande og 52 stemmer var repræsenteret.
1.

Valg af dirigent
Vinie Hansen

z.

Valg af referent
Tina Søvsø Pedersen

3.

Godkendelse af forretningsordenen
Godkendt

4.

Valg af stemmeudvalg
Vinie Hansen, Ulla Hinrichsen og Anne-Lise Hansen

Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

Godkendelse af referat fra beboermøde den 13/9-17 samt den 29|LL-L7.
Begge referater godkendt
7.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab fot 2OL7
Michael Willumsen fremlagde regnskabet da han gennemgik alle poster, og foftalte om et

overskud på L,2 million kn
Ejendomsskatterne er lavere end budgettet, og det er første gang dette er set. På konto
lL4 er der også en stor besparelse, fordi vi har været en mand for lidt i2AL7. Alle udsving
ift. til budget er til den positive side, så derfor får afdelingen et pænt overskud sammen
med nogle uforudsete renteindtægter.

Svar på spørgsmål fra beboen Overskuddet bruges til at dække nogle tidligere under
finansieret udgifter til kloakrenovering, da det er besluttet at disse udgifter ikke vil blive
deekket af byggesagen, som tidligere antaget.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.

B. Fremlæggelse af beretninger fra Afdelingsbestyrelsen, Beboerhusudvalget,
Genbrugsgruppen, Sydspætterne og Informationsudvalget.

Afdelingsbestyrelsen:

Lena Kujahn tilføjede til den skriftlige beretning, at afdelingen har
grønt
regnskab fra BO-VEST omkring brugen af vand og varme i vores boliger,
modtaget et
Ønsker man indsigt i dette, ligger det tilgængeligt på BO-VEST hjemmeside.

Lena Kujahn berettede om Regeringens udspil omkring de ønskede visioner for
parallelsamfundenes ophør. Og hvordan der er muligt, at landsbyggefonden kan gøre brug
af økonomi netop til at løfte disse parallelsamfund. Og kunne man have lyst til at
demonstrere over brugen af disse midler, kan det gøres ved at gå på Facebook under
"Fingrene væk fra lejerens penge"
Den 15. mafts 2018 kommer landskabsarkitekterne til morgenbolle IT i beboerhuset, her
kan de fortælle om hvad de går og udtænker, og her er spørgsmål velkomne.
Der er desværre blevet kastet med fliser ind af vinduer til enkelte beboer, og lavet en
masse dørfis, dette skal der styr på. Rfdelingen er kommet med i kommunens
kriminalpræventive OBS-gruppe. Afdelingsbestyrelsen afuenter et forårsmøde, for at høre
om eventuelle tiltag.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Beboerhusudvalgetr 30 personer valgte at holde nytårsaften i beboerhuset, og det gik
over alt forventning . Jørgen Hansen har lavet et super fint skema over beboerhuset
aktiviteter, som blev enstemmigt vedtaget.
Genbrugsgruppeni Det går rigtigt fint på pladsen, og der hjælpes til med
affaldssofteringen. Dog kan der mærkes, at der kommer lidt mindre affald efter Molokkerne
er kommet til.
Genbrugspladsen holder åben 2 timer om søndagen fra kl. 10.00
onsdagen fra kl. 17.00 - 18.00.

-

12,00, og 1 time om

Sydspætterne: Deres skriftlige materiale blev enstemmig vedtaget

Informationsudvalgetr Informerede om, at Betonhjertet udkommer 12 gange årligt.

9. Indkomne forslag:
A. Forslag til ændring af regler for genbrugshal

og containerplads.
Flg. tekst blev ændret: 'Affald, der kan kommes i molokkerne, må ikke afleveres på
genbrugsgården" til 'Affald, der ikke kan kommes i molokkerne, kan afleveres på
genbrugsgården".
Enstemmigt godkendt.

B. Forslag til kommissorium for beboerhusudvalget.
En smule justering, mødet afholdes første torsdag i mdr. og kontakten

til bestyrelsen

er Maja Reutzer.
Vedr. teksten omkring Støttede aktiviteter, bibeholdes.
Ændringsforslag vedr. Betonhjertet: Alle aktiviteter skal være åbne for alle.
Forslaget blev ikke vedtaget.

c.

Forslag

til nye regler for leje af beboerhuset.

Ændring ved leje af beboerlokalet til en enkel dag kr' 600,Lille lokale pr. dag kr. 250,Gratis leje ved bisættelser/begravelser
Tilføjelser: I forholdet til skadens omfang i pkt. 6.
Ændring i pkt. 6: (skader på inventar, beboerhus eller støiende adfærd) ændres til:
'T forholdet til skadens omfang på inventar, beboerhus eller støjende adfaerd"
Enstemmigt vedtaget.

10. Valg til afdelingsbestyrelsen

3 på valg fra bestyrelsen e6 Christel Gyllenborg, Maja Reutzer og Tommy Larsen:
Opstiller til valget er flg.:

Gyllenborg
Maja ReuEer
Tommy Larsen
Pia Pedersen
Herluf Ringgård
Tonny Lilja
Christel

26 stemmer
38 stemmer
18 stemmer
24

stemmer

49 stemmer
7 stemmer

Suppleanter

10. Valg

Tonny Bodal

26 stemmer

Tonny Lilja

34 stemmer

Pia Pedersen

45 stemmer

til BrugergruPpen
Tove Jensen

SuPP'Lena Kujahn

Fuldmagt modtaget (Ørnen 19C)

11. Valg

til Beboerhusudvalget
Tonny Lilja

Buller Hougård
Tove Meyling

Villy Andersen
Anette Voergaard
Maja Reutzer

lørgen Hansen
Anne-Lise Hansen
12. Valg

til Styregruppen for Genbrugsgruppen
Ole Andersen

Herluf Ringgaard
Erik Nielsen
13. Valg

til Informationsudvalget
Jørgen Hansen
Erik Rudolf
Poul Povlsen

L4.

Generalforsamling iVA
Der er mødet den 24. maj i Musikhuset, som vil omhandle handlingsprogram, valg,
regnskab mm.

15.

Eventuelt
Nyt om prøvehusene: Nedrivningen er i gang men desværre forsinket med 3 månederi
hvilket kræver tålmodighed.
Der er ønske om, at få flyttet hegnet en smule omkring prøvehusene, således det er muligt,
at komme ind i skurene i området.

Informationsfolder omkring renoveringen uddeles den B. mafts 2018.

Vinie Hansen
Dirigent

Lena Kujahn
Formand for afdelingsbestyrelsen

