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                       Albertslund den 30. juni 2021 

 

 

Referat af beboermøde med valg og fremlæggelse af regnskab. 

  

Mandag den 21. juni 2021 kl. 19:00   

i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter nr. 22 

40 boliger og 80 stemmer 

 

Referat:  

  

1. Valg af dirigent  

Astrid Hansen 

2. Valg af referent 

Tina Søvsø Pedersen  

3. Godkendelse af forretningsordenen 

Forretningsorden blev godkendt 

4. Valg af stemmeudvalg 

Flemming, Lone og Per.  

5. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsorden blev godkendt. 

6. Godkendelse af referat fra beboermøde den 29. september 2020 

Referatet blev godkendt. 

7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2020 

Michael Willumsen gennemgik regnskabet for 2020 samt konto 119 punkt for punkt. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

8. Fremlæggelse af beretninger fra Afdelingsbestyrelsen, udvalg og grupper. 

Lena Kujahn startede med at byde velkommen. Grundet Corona har altid foregået på 

Teams, så det er rart at kunne være her fysisk. Duen, hanen og spætten og det meste af 

Ørnen er flyttet hjem, de opdelte boliger i Svanes kvarter er godt i gang, og næste alle er 

udlejet. Der arbejdes stadig på lukning af tunnelen under Sletbrovej. Der arbejdes også på, 

om der kan komme senior boliger her på klubbens areal og fremad. Vores beboerhus vil så 

i den forbindelse rives ned, og det nye beboerhus ville så komme til at ligge på 

kirkegårdsgrunden. 



Vi er godt i gang med facadeprojektet og Vandkunsten har lavet et projekt som sættes op 

1:1 størrelse i 4 Nords prøvehuse. Men allerførst skal der søges økonomiske midler til 

prøvehusene, og når det er godkendt, skal der findes midler til at støtte op om nye facader. 

Så der vil gå noget tid endnu, så det kræver noget tålmodighed. 

Spørgsmål fra salen: 

Hvorfor skal tunnelen lukkes, er det ikke en skolevej? Nej, skolen er lukket, så det er ikke 

længere en skolesti. 

Hvornår kan vi forvente de grønne områder bare bliver nogenlunde, så vi kan sende børn 

ud og lege? Svaret kommer i punkt 9. Men vi er i gang med kommunen om hvordan der 

kan se ud i afdelingen.  

Hvornår bliver der ryddet op efter NCC? De kommer med samme svar hver gang, at det 

nok skal ske snarest. Det er NCC´s affald, så det er ikke Driften der skal det, men det skal 

nok ske. 

Hvor vil oprydningen startes op? Det er nok for de første boliger der er flyttet ind. Vi skal 

nok tage fat i dem igen. 

Hoffmann lagde rør, og der kørte de rundt med vand og gjorde rent efter sig. NCC roder 

med både søm og skruer, og bildæk punkteres.  

På beboermødes vegne, sender der nu en skrivelse til NCC om hvordan vi synes der ser ud 

i afdelingen. 

Beretningen blev enstemmig godkendt. 

9. Orientering om biodiversitet 

Mange kommuner og boligorganisationer er begyndt at tænke i biodiversitet. VA fylder 75 

år i år 22, og i Jubilæumsgave til alle VA´s afdelinger gives en startspakke med 

konsulentbistand til at få gode ideer til afdelingens udearealer efter renoveringen, og det 

har vi takket ja til.  Udeudvalget har nogle ideer først på de store arealer, og konsulenterne 

vil komme med forslag og kigger på skygger, beplantning mm. Vi skal selv finansiere det 

grønne, det er kun konsulentbistanden der gives penge til. 

Spørgsmål fra salen: 

Nogle beboere kunne godt tænke sig at plante krydderurter, frugttræer og anden til brug 

for alle beboere, er det noget der skal der søges om? Ja, der skal søges førend der kan 

gøres noget. 

En tanke fra en beboer: Det er en god ide at tænke nye tanker for ny beplantning som 

kunne være frugttræer, bærbuske og andet. 

10. Orientering Råderets katalog & Husdyrsregler 

Der er nu kommet ny hunde og katte lov (dyrevelfærdslov), og det betyder, at alle skal 

have deres hunde i snor. Dette kommer ikke i vores katalog, da det er ren lovgivning. 

Råderet: Den ligger både på BO-VEST´s hjemmeside og på VA 4 Syd´s hjemmeside. Der 

er kommet flere ting ind i kataloget som er vedtaget på sidste møde. Husk at tjekke op, 

hver gang der tiltænkes at ændre noget i boligerne og i haverne. 

 



Spørgsmål fra salen: 

Plankeværker: Hvorfor må vi ikke male plankeværket? Baggrunden for dette er ganske 

enkel, da vi har valgt, vedligeholdelsesfrie materialer – det kommer alle til gode, da vi 

sparer på ressourcer og kan holde huslejen nede. På et tidligere beboermøde har vi valgt at 

være bæredygtige.  

Pergola: Træet er flækket på pergolaen, NCC fortæller at de ikke kan forstå der ikke er 

givet olie, det kan da ikke være billiger? Vores entreprenør skal gøre deres arbejde 

ordentligt. 

Hvem følger op på dem der ikke søger om pergola mm.? Det er vi i Driften. 

Pergola: Der bliver sat noget flækket træ op, og søm og skruer stikker ud alle stedet, men 

ingen ved hvornår det bliver udbedret af NCC? Det er en stor fejl, men der er ikke lavet 

afleveringen for udeområderne. 

 

11. Indkomne forslag:  

1 Regler vedr. skure: Iflg. Lokalplanen må man lave en bygning på max. 6m2 i sin 

have. Skur og drivhus i have må max være 180cm i højden ved plankeværket og 

max 250 cm inde i haven. Hvordan det skal sættes fast og hvilke materialer der må 

bruges, kan ses i forslaget som er omdelt med resten af materialet til beboermødet. 

Spørgsmål fra salen: 

Hvor kommer højden fra? Det er fra plankeværkshøjden. Der vil komme til at stå 

overkant af plankeværk og ikke 180cm. 

Jordskuer, bare vi er sikre på om der ligger noget i jorden rør eller lign.? Det er klart 

en god information.  

Drivhus, hvordan sættes det fast i en have kun med fliser? Det skal stå fast i en 

metalramme, og der tages 4 fliser op og graves et hul og sætter det fast.  

Forslaget blev godkendt, og 5 stemmer imod. 

2 Kommissorium til Cafe Ørnen: Jørgen fortalte at det første kommissorium skal 

stemmes ind. Kommissorium et blev enstemmigt godkendt. 

3 Kommissorium for udeudvalg: Vi ønsker at få kompetencen af beboermødet til 

udførsel af arbejdet. Kommissorium blev enstemmigt godkendt. 

4 Videoovervågning af Molokker: Forslaget blev enstemmigt nedstemt. 

5 Forslag vedr. brug af grill i de opdelte boliger: Forslaget blev trukket.  

6 Solfilm på vinduer. Forslaget blev nedstemt. 

7 Sokkelriste. Der arbejdes med dette. Der kom mange spørgsmål omkring de kr. 

10,- Det er lovgivning der fortæller at vi selv skal være med til at spare sammen til 

fornyelse. Vedligehold i bo perioden.  

Forslaget udsættes til september, når Michael Willumsen ved noget mere. 

Forslaget blev vedtaget med 65 stemmer for og 15 stemmer imod. 

 



8 Opsætning af varmepumpe: Skal der arbejdes videre med det?  

Forslaget blev nedstemt med 62 stemmer imod og 18 stemmer for. 

9 Forslag til blokering af stier så biler og motorcykler ikke kan køre der: 

Forslaget blev trukket. 

10 Regler for handicap parkering:  

 Spørgsmål fra salen: 

Hvorfor må man ikke både have en carport og en handicapplads? For så optager 

man mere end en p-plads. 

De gamle handicap pladser, skal de søges på ny? Ja, der skal søges igen. 

Er der regler for, hvor meget man skal holde i sin carport for ikke at miste den? 

Michael Willumsen undersøger om det har noget på sig. 

Forslaget blev vedtaget med 79 stemmer for og 1 stemmer imod. 

11 Forøgelse af carports brede på bekostning af antal:  

Enstemmigt godkendt. 

12 Ekstra skure:  

Enstemmigt godkendt. 

 

12. Valg til afdelingsbestyrelsen, udvalg og grupper 

13. Eventuelt 

Facader, utålmodig omkring prøvefacader i 4 Nord: Lena Kujahn fortæller at de forholder 

sig til de tre facadeprøver. 

Ørnens p-plads, ned af trapperne holder biler, da der ikke er til at komme forbi – kan man 

evt. strege det op? Det kan vi godt. 

Facade inde i haven, kan vi få maling til disse? Nej, ikke lige nu, men man kan selv købe 

det. 

Punkt 12 Valg: 

 Punkt 12 

3 medlemmer af Afdelingsbestyrelsen: 

Valgt blev: 

• Lena Kujahn   Valgt 

• Anita Wittusen  Valgt 

• Birgitte Jæger  Valgt 

• Herluf Ringgaard  Valgte at fratræde Afdelingsbestyrelsen 

1 suppleanter til Afdelingsbestyrelsen 

Valg blev: 

• Lone Sennow   Valgt 



 

2 medlemmer af Brugergruppe 

Valgt blev: 

• Tove Jensen Valgt 

• Maja Reutzer Valgt (suppleant) 

 

 

5 medlem til beboerhusudvalget ønsker at udvide fra 4-5 medlemmer 

Valgt blev: 

• Anne-Lise Hansen Valgt 

• Maja Reutzer  Valgt 

• Pia Sørine Petersen Valgt 

• Herluf Ringgaard Valgt 

• Anita Wittusen  Valgt  

3 medlem af Styregruppen for Genbrugsgruppen 

Valgt blev: 

• Anita Wittusen  Valgt  

• Erik Vang Nielsen Valgt 

• Herluf Ringgaard Valgt 

1 medlem af Informationsudvalget: 

Valgt blev: 

• Jørgen Hansen   Valgt 

3 medlemmer af Udeudvalg: 

Valgt blev: 

• Lena Kujahn  Valgt 

• Benny Pedersen  Inviteret af afdelingsbestyrelsen 

• Pia Petersen  Valgt 

• Anette Voergaard Valgt 

• Flemming Larsen Valgt 

• Birgitte Jæger  Valgt 

 

Astrid Hansen                                   Lena Kujahn 

Dirigent                                           Formand for afdelingsbestyrelsen 

 

____________________   ____________________   

 


	Forslaget blev vedtaget med 65 stemmer for og 15 stemmer imod.

