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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d.17. september kl. 19:00  
Referat 
 

Inviteret: 

 

  Bestyrelsen: Anita Wittusen, Maja Reutzer, Christel Gyllenborg, Herluf Ringgaard og Lena Kujahn 

  Suppleanter: Pia Petersen og Tonny Lilja 
  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen (ejendomsleder) 

 
  Fravær med afbud: Pia Petersen 

  Dirigent: Lena Kujahn 

  Referent: Tina Søvsø Pedersen (driftssekretær) 
 

  Afbud:          Pia Petersen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  
  

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 21.juni 2018 og 29.august 
Referat og andet materiale sendes til bestyrelsen senest en uge efter afholdelse, aktionslisten og 

andet materiale senest en uge inden næste mødes afholdelse. 
Referat fra den 21. juni 2018 - Godkendt 

Referat fra den 29. august 2018 - Godkendt 

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet d.15.oktober 2018 

 
Dirigent: Lena Kujahn 

Referent: Tina Søvsø Pedersen 

 
4. Økonomi og drift 

A. Aktionslisten 
Michael gennemgik aktionslisten 

Lås i beboerhuset: Er ikke helt på plads, vi afventer svar fra alarmfirmaet           MIW 

Lys ved Molokkerne: Arbejdet er udført 
Opsætning af flere skraldespande, vi afventer             ACH 

Ipads til bestyrelsesmedlemmer: Der mangler 2 stk.             MIW 
Rengøring af Molokker: Det er ikke tilfredsstillende, arbejdet gøres om          ACH 

Flytning af batteribeholder: Arbejdet er færdigt 
Pergolatage, et ønske om plasttage: Der rykkes for svar            MIW 

Affaldsordning: Der arbejdes stadig på, hvordan regningen er skruet sammen         MIW  

Maling til plankeværk i mindre spande: Det er nu muligt 
Udlejning af carporte: Det er BO-VEST der administrer disse. Dog ønskes en status over de 

ledige pladser, så der kan sættes et skilt på disse, om hvor man henvender sig, hvis man 
ønsker at leje en. Der findes en oversigt på Bestyrelsesweb.            MIW 

 

 
B. Økonomi 

Budget 2019:  
Som tallene ser ud nu generere det en huslejestigning på 3,85% (der er ændret på 

ejendomsskatterne siden første udkast). 
Der var forslag om “en mellemting” mellem det meget skrabede udsendte og det udvidede, man 

kan hente hos driften.                 Lena 

        



 
4 SYD 

  

 

 

 

 

C. Driften til og fra 

A. Driftssamarbejde 
Fælles indkøb af beplantning: Boligpolitisk forum d.4.oktober om effektiv drift og fælles indkøb. 

Der er nu tale om et fælles indkøb for hele BO-VEST, vi afventer efter mødet den 4. oktober 

2018. Mødet afholdes i BO-VEST. Lena, Anita og Tonny deltager.  
 

Referat af driftsgruppemøde d.15/8. 
Vedr. referencer på ukrudtsmaskinen bliver det en video som Michael har filmet. Michael og 

Alex har set den i aktion, og er stadig interesseret. 

 
Referat af fælles markvandring med 4 række 

Markvandringen gik fint, og begge afdelinger fik set hinandens arealer, og har nu bedre 
forståelse af hinandens udfordringer. 

 
B. Driften 4 syd 

Trærundgangen blev udsat (mangler ny dato)                       Lena 

 
Kommunikation/ mødedeltagelse på afd. Best. møder med Alex og evt. Betina. 

Michael ser hellere at emnerne/tingene bliver sat på aktionslisten, med deadline og til de 
respektive personer. 

Nedsættelse af et udeudvalg med Herluf, Benny P. Og Lena, hvor Betina evt. kan deltage. 

 
Hundelorte… 

Der er store problemer med hundelorte rundt i kvarterene, men vi håber, efter opsætning af 
flere skraldespande at problemet mindskes. Indlæg i Betonhjertet.      Christel 

  

 
5. Renoveringen: 

Spørgeskema om behov for oprydning i kældre, skure og haver. 
I Lenas forslag skal der i overskriften tilføjes teksten ”mod egenbetaling” og Michael sætter noget 

økonomi på, så hver enkel beboer kan se hvad regningen vil lyde på. På aktionslisten.           MIW 
(Det haster noget. Sagen har været på siden foråret 2017 og skal gerne igangsættes og være 

færdigt inden renoveringens ikrafttræden.) 

 
Det blev besluttet, at Michael Willumsen og Lena skal informere projektlederen om bestyrelsens 

forespørgsel, som er følgende: 
Parterrehusene renoveres som et alm. 93 kvm. hus, dog med trappe til kælder. Det eksisterende 

indgangsparti bibeholdes, og så fjernes bad og toilet, og der opsætte så en isoleret væg til resten af 

parterre arealet, som så kan benyttes som pulterrum eller lignede. Denne væg skal opsættes 
således, at arealet af boligen er 93 kvm. når trappearealet er fratrukket. Eventuelt så der bliver 

plads til skabe langs med væggen.               MIW 
 

Økonomisk rådgivning til bekymret borgere. 
Rådgivere fra BO-VEST vil gerne deltage i et beboermøde, og fortælle, at de er der for at hjælpe 

beboere med at sætte det hele i system. 

Kan blive aktuelt på et senere tidspunkt, Lena tager fat i dem når tid er.           Lena 
 

 
Forberedelse til besigtigelse af prøvehusene: Vi skal læse på basis, tilvalg og tilkøb inden 

besigtigelsen d.19/9. 
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Spørgsmål fra sidste byggeudvalgsmøde: 

Skal et ekstravindue være standard eller tilvalg ved elementrenovering, hvor der ikke er andre 
vinduer i den tunge facade v. hoveddøren? Det skal være standard og gerne et vindue i depotrum, 

hvor det er muligt.                               Lena 

Informationsmøde for beboerne i parterreboligerne: aftale med Peter F. Nybom på 
byggeudvalgsmøde d.10/10.                   Lena 

 
6. Beboerhenvendelser: 

Ingen henvendelser 

 
7. Planlægning af beboermødet: 

Alle de praktiske gøremål blev aftalt. 
Vi mødes kl.17.30 og gør klar: bordopstilling, kaffe mv. 

Anita køber ind til mad, som vi spiser kl.18, hvor dirigent (Astrid) og kontaktperson(Lasse) er 
inviteret. 

Afvikling af mødet blev aftalt. 

Under evt. Orienterer Lena om sidste nyt: Renoveringen, molokkerne o.a. 
Indkomne forslag: 

  - P-pladser – Forslag om ændring af pladser til campingvogne o.lign. fra beboer (ligger i dropbox) 
 

8. Grupper og udvalg (Mødereferater): 

- Fra Lysambassadøren: Næste møde bliver i december måned 2018.  
- Fra Genbrugsgruppen: Der har været afholdt sommersammenkomst hvor alle deltog, en 

rigtig fin dag.  
- Og når genbrugspladsen er åben om søndagen vil der være 2 personer fra udvalget 

tilstede, og ved onsdagsåbningen vil der være 1 person tilstede fra udvalget. 

- Fra Beboerhusudvalget: Bestyrelseslokalet laves færdigt, og lejes ikke ud før endt arbejde. 
        MIW 

- VA bestyrelsen: Der blev talt om nybyg og om et fælles beboerhus.  
- Udvalget om Udearealer, Råderet, Husorden, Vedligeholdelsesreglement. (Dato for 

oplæg?): Der arrangeres et temamøde. Afvent dato efter budget beboermødet den 26. 
september 2018.                 Lena 

- Bydelsmøde Syd: referat fra d.3/9 Cafe 72: Pia og Lena deltager. Møde med andre afd. i 

syd sammen med den kriminalpræventive enhed. Politiet har 2 lokalbetjente i hele 
Albertslund. De var mødt op til byfesten i kanalen. Husk at kontakte 114 hvis du ser noget 

mistænksomt. 
- Et ”politisk” oplæg laves til næste afdelingsbestyrelsesmøde omkring manglende hjælp fra 

politiet ved henvendelser.  Evt. Sammen med de øvrige afdelingsbestyrelser.         Lena  

 
 

9. kurser, konferencer o. lign. 
Visionsforum/partnerskab d.18/9: (Lena)  

Kursus i bestyrelsesweb d.20/9: (Herluf, Tonny og Lena.) 
VA-konference d.29/9: (Maja, Anita og Herluf) 

BL-kredsmøde d.3/10: 

Boligpolitisk forum om effektiv drift: d.4/10 (mail af 7/9 fra Jette Stenholt) deadline d.21/9. (Man 
tilmelder sig selv.) 

Dialogmøde om fælles beboerhus d.2/10 kl. 19.30 i beboerhuset Ørnen 
  

10. Post: 

Ingen post 
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11. Kommende møder:  

 
Afdelingsbestyrelsesmøder: 

3. Mandag 15. oktober og 19. november 

 
Besigtigelse af prøvehusene d.19. september kl. 17.00 

 
Budgetbeboermøde d.26. september kl.17.30 

 

Fælles byggeudvalg d.10.oktober kl. 17.30 
 

Driftsgruppemøde d.14.november 
 

Punkter til dagsordenen til næste møde: 
Evaluering af budgetbeboermødet 

 

- Indlæg til Betonhjertet. (Fast dagsordenpunkt) 
 

12. Eventuelt 

Intet under eventuelt 
 


