
4 SYD  
  
                       Albertslund den 13. maj 2019 

 
 

Referat fra beboermøde med valg og fremlæggelse af regnskab. 
  

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00 i Beboerhuset ”Ørnen”.  
 
Deltagelse af 39 Husstande med 78 antal stemmer 

  
Referat:  
  

1. Valg af dirigent 

Vinie Hansen  

2. Valg af referent 

Tina Søvsø Pedersen  

3. Godkendelse af forretningsordenen  

Forretningsordenen blev godkendt 

4. Valg af stemmeudvalg  

Anne-Lise Hansen 
Maja Reutzer 

5. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt med indsættelse af 3 indkomne forslag. 

6. Godkendelse af referat fra beboermøde den 26/9-18 

Referatet blev godkendt. 

7. Godkendelse af referat fra ekstraordinært beboermøde den 10/3-19 

Referatet kunne ikke godkendes, da det kun var en kladde der kom med ud. Nyt referat 
omdeles og godkendes på næstkommende beboermøde. 

 

8. Præsentation af BO-VEST økonomiske medarbejdere 

Laura Lorentzen og Lars Christensen informerede omkring deres arbejde, og hvad de kan 
være behjælpelige med.  

Det er muligt at få lagt et budget, få overblik over alle regninger, styr på breve, 
kommunikation til kreditorer, hjælp til det digitale. Der er også mulighed for hjælp til 
komplicerede breve fra det offentlige. Ydelser fra det offentlige, får man det man er 
berettiget til. Det kan også være hjælp til omstilling af sin økonomi ved ændringer i sin 
livssituation eks. en skilsmisse. Hjælpen er gratis, anonym og der er tavshedspligt.  



Laura Lorentzen træffes på telefon: 6035 4663 Mail: llo@bo-vest.dk 

Lars Christensen træffes på telefon: 6035 2636 Mail: lsc@bo-vest.dk 

 

9. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018 

Michael Willumsen gennemgik regnskabet punkt til punkt, og kunne informere om et 
overskud på kr. 917.000. 

Der kom spørgsmål fra Tove Meyling omkring konto 114, om hvorfor udgifterne til 
ejendomskontoret er steget voldsomt, kan det være datalinjerne?  

Michael Willumsen svarede, at udgifterne ikke er steget, men at den post der blev spurgt til 
indeholder andre omkostninger. Michael Willumsen lovede at komme med en specifikation i 
referatet. 

Specifikation for dele af konto 114 8. 

 

Rengøring af kontor 14.733,75 
Ejendomskontoret, 
kontorholdsudgifter 

43.041,91 

Ejendomskontoret, telefoni 
og bredbånd 

7.590,62 

IT og ADSL 65.465,89 
Renovation, servicecenter 6.540,00 
Ejendomskontoret, andre 
udgifter 

552,00 

            

Spørgsmål omkring konto 116 inventar, hvorfor der er brugt 1,8 mio. i stedet for 75.000? 
Michael Willumsen fortalte, at det var udgifterne til etableringen af Molokkerne i 2017, hvor 
det også var budgetteret, men byggeregnskabet var først færdigt i 2018, og derfor blev det 
først betalt i 2018. Så man vil kunne se i regnskab 2017 et mindre forbrug på denne konto, 
svarende til den udgift som er faktureret i 2018. 

Blot en konstatering fra en beboer: Der er allerede forbrugt 55 mio. i masterplan syd. 
Michael Willumsen forklarede: Beløbet omhandler de destruktive undersøgelser, rådgivere, 
prøvehuse samt div. møder/fokusgrupper. 

 

Der blev fra Erik Vang Nielsen nævnt, at det beboervenlige regnskab efterhånden er meget 
kort. 
Svar på dette: Det er den skabelon som er vedtaget i VA/BO-VEST. 
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Spørgsmål til konto 119: Der er et budget på kr. 70.000, men der er forbrugt kr. 157.000,  
som det kan ses af nedenstående (de blå tal).  
Som det også kan ses ligger der et budget på kr. 280.000,- på Afdelingsbestyrelsesudgifter, 
hvilket ikke er korrekt, da der kun er brugt ca. kr. 75.000,- . 
De resterende kr. 205.000,- er budget til bl.a. nedenstående udgifter (den med blåt). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Michael Willumsen gennemgik også antenneregnskabet. 

 

Fremlæggelse af beretninger fra Afdelingsbestyrelsen og udvalg. 

Formand Lena Kujahn takkede alle de frivillige for deres store indsats, og kunne fortælle, at 
der den 8. april 2019 er fællesudvalgsmøde, hvor der tales om fremtidige arrangementer. 

Den 15. juni 2019 afholder alle BL´s 100 år fødselsdag, med Danmarks længste 
morgenbord, yderligere information omkring arrangementet kommer senere. 

Lena Kujahn fortalte om, at renoveringen går derudaf, og at der til juni kommer endnu et 
beboermøde, hvor der er meget mere at tale om.  

Spørgsmål fra Erik Vang Nielsen: Kommer der nybyggeri på Svanegrunden? Svar fra Lena 
Kujahn: Der arbejdes med muligheden for et mageskifte mellem kommunen og VA, så der 
evt. kan bygges på kirkegårdsgrunden – når der vides mere, vil der komme information på 
et kommende beboermøde. 

Rein Rubenkamp kom med roser til bestyrelsen for deres store stykke arbejde igennem 
renoveringen, det tilsluttede resten af beboerne sig. 

Den skriftlige beretning fra bestyrelsen blev enstemmigt godkendt. 

Den skriftlige beretning fra beboerhusudvalget blev enstemmigt godkendt. 

 

BL kontingent incl. beboerbladet 36.323,48 36.000,00 

Afdelingsbestyrelsesudgifter 75.052,07 280.000,00 

Kontorartikler 12.665,22 0,00 

Beboerblad løn 7.087,50 0,00 

Genbrug, udgifter 5.223,00 0,00 

Beboeraktiviteter 1.057,00 0,00 

Beboercafe, udgifter 62.224,43 0,00 

Beboerhusaktiviteter, indtægter -38.463,50 0,00 

Beboerhus, fællesindtægter 0,00 0,00 

Beboerhusaktiviteter, udgifter 127.103,03 0,00 

Kurser/Konferencer afdelingsbestyrelse 0,00 0,00 

Diverse 0,00 70.000,00 

EDB udgifter 200,00 0,00 

Diverse udgifter i alt 288.472,23 386.000,00 



10. Indkomne forslag: 

1. Forslag til beslutning på dette beboermøde:  

Beboere kan ikke mod deres vilje, tvinges ud af deres bolig / gårdhavehus, så det kan 
opdeles til mindre boliger. Forslaget er stillet af Charles og Birgitte Runeberg 

Det følger af almenboligloven § 37 at afdelingsmødet træffer beslutning om iværksættelse 
af arbejder og aktiviteter i afdelingen. (Væsentlig forandring af en afdelings ejendomme 
skal endvidere godkendes af øverste myndighed, jf. driftsbekendtgørelsen § 6, stk. 4. 
Kompetencen kan uddelegeres til Organisationsbestyrelsen) 
 
Hvis afdelingsmøde og øverste myndighed har godkendt disse arbejder, fremgår det af 
almenlejeloven § 85, stk. 1, nr. 1) at udlejer kan opsige lejemålet, når udlejeren 
dokumenterer, at ejendommen skal nedrives, eller at ombygning af ejendommen medfører, 
at det lejede må fraflyttes. Hvis lejer opsiges efter § 85, stk. 1, nr. 1) er udlejer forpligtet til 
at genhuse i overensstemmelse med reglerne i almenlejeloven § 86. 
 
Bestemmelsen i almenlejeloven § 85 kan ikke fraviges ved aftale. Af samme grund er det 
administrationens opfattelse, at der ikke kan stemmes om forslag 1, om at ”Beboere kan 
ikke mod deres vilje, tvinges ud af deres bolig / gårdhavehus, så det kan opdeles til mindre 
boliger.” 

Vi har ikke kompetence til at stemme på forslaget, da det er indskrevet i loven. 

 
Ovenstående skal forstås på flg. måde: 

Beboermødet har besluttet en renovering af vores boliger. Når organisationsbestyrelsen har 
godkendt det, kan udlejer opsige lejemålet, når det dokumenteres, at boligerne skal 
renoveres eller nedrives. Derefter skal beboerne genhuses.  

Det er derfor administrationens opfattelse at der ikke kan stemmes om forslag 1. 

Rein Rubenkamp: Mener det er falsk, at man blev lovet, at beboere kunne komme tilbage 
til sin egen bolig efter renoveringen. Det har stået i et referat, at vi har truffet beslutning 
om de mindre boliger, og at nogen skal flytte ud. 

Brian: De beboere det vil dreje sig om, er der genhusning til dem? Svaret lyder: Ja, det er 
der. 

Hvordan bliver man berettiget til de mindre boliger, det går efter ventelisten til de der bor i 
afdelingen? Svaret lyder: Det er endnu ikke besluttet. 

De kommunale ydelser kan vi desværre ikke give svar på. 

Erik Vang Nielsen: Hvorfor kan vi ikke stemme om forslaget?  

Dirigent Vinie Hansen afviste det, da det er lovgivningen der står øverst. 

 

  

 



 
Forslag 2 om: 

En beslutning på dette beboermøde, om, at der bliver 2 afstemninger på 
beboermødet til juni 2019: Forslaget er stillet af Charles og Birgitte Runeberg 

1. En afstemning, om der skal opdeles gårdhavehuse til mindre boliger, hvor placeringen i 
bebyggelsen VA 4 syd, altså hvilke gårdhavehuse det drejer sig om, kendes på forhånd 
inden afstemningsdagen. 
Desuden en plantegning af gårdhavehusene m/ haver, som de vil se ud, efter opdelingen til 
mindre boliger, en plantegning som også kendes på forhånd, inden 
afstemningsdagen. 
Og 
Det behøver I ikke stemme om, da det under alle omstændigheder vil ske. Forslaget om 
opdelte boliger, som omdeles senest 8 dage før mødet, vil som minimum indeholde 
placering, plantegninger og huslejekonsekvens/økonomi. 
 
2. En urafstemning om det endelige renoveringsprojekt.  
Kan ikke besluttes på forhånd, men derimod af de fremmødte beboere på skema B mødet i 
juni 2019. 

Forslag 3: Mulighed for deling af tomme 93m2 lejligheder eller for dem som bor i en 
93m2, der ønsker en 65m2.  

Forslag om en 93m2 lejlighed kan deles op i 2 lejligheder på 65m2 og 28m2? Forslaget er 
stillet af Charles og Birgitte Runeberg. 

Forslaget trækkes 

Herluf Ringgaard: Landsbyggefonden støtter ikke dette. 

Hensyntagen fra arkitekter til opdelte boliger, ja det er med i renoveringen. 

Vil BO-VEST være interesseret i at vide hvor mange beboere der har lyst til en mindre 
bolig. Det menes der bestemt. 

Tove Meyling: Der har i kommunen været møde omkring de mindre boliger, og rigtig 
mange er interesseret. 

 

11. Valg til afdelingsbestyrelsen: På valg er Anita Wittusen, Pia Petersen, Lena Kujahn, alle 
3 blev genvalgt. 
Suppleanter 2 stk.  
Tonny Lilja og Kaj-Erik Pedersen blev valgt. 

12. Valg til Brugergruppen: Tove Jensen og suppleant Lena Kujahn er på valg. Begge blev 
genvalgt. 

 
 
 



13. Valg til Beboerhusudvalget: Jørgen Hansen, Tove Meyling, Anette Voergaard, Willy 
Andersen, Anne-Lise Hansen, Tonny Lilja og Maja Reutzer er på valg. Alle blev genvalgt. 
Jørgen Hansen gav information omkring de forstående arrangementer, som indeholder en 
bustur til Gisselfeld, Sankt Hans, Juletur i Danmark og en Tysklandstur med 4 Nord, denne 
tur er der endnu ikke taget helt stilling til. 

14. Valg til Styregruppen for Genbrugsgruppen: På valg er Erik Vang Nielsen, Ole 
Andersen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, alle blev genvalgt. 

15. Valg til Informationsudvalget: På valg er Erik Rudolf, Jørgen Hansen og Poul Poulsen – 
Alle blev genvalgt 
 

16. Eventuelt  
Tove Meyling spørger til 1 meter reglen, om der er ændringer, da personalet har taget 
hendes hæk! 
Svar: Michael Willumsen undskylder og fortæller, at der ikke er nogen ændring i reglen. 
 
 
Vinie Hansen                                   Lena Kujahn 
Dirigent                                           Formand for afdelingsbestyrelsen 

 
____________________   ____________________   
 


