
 

                  Vridsløselille  Afdeling 
              Andelsboligforening  4 række 
 

1 
 

 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 
 tirsdag den 5. februar 2013 

Tilstede: 

Afdelingsbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian 
Andersen (HKA), Hassan Ameri (HA), Inge Lise Jørgensen (ILJ), Jens Arne Nielsen 
(JAN), Finn Stubtoft (FS)   

BO-VEST: Michael Willumsen (MiW) og Andreas Gysting Frederiksen (AGF). 

 
Dagsorden 

Temaet for afdelingsbestyrelsesmødet var regnskab 2012 for afdelingen samt ekstraordinært 
beboermøde den 13. februar.  
 

Regnskab 2012 for VA 4 Række  

Regnskabet for afdelingen er endnu ikke færdigt.  

 

Afdelingsbestyrelsen besluttede derfor at planlægge et ekstra afdelingsbestyrelsesmøde 

torsdag den 14. februar kl. 18:00, hvor regnskabet gennemgås og det ekstraordinære 

beboermøde evalueres. 

Materialegård 

MiW oplyste, at materialegården forventes færdig ultimo marts 2013. 

Beboerhus 

MiW gennemgik det udsendte budget for beboerhuset.  

For at sikre beboerne en bedre læsevenlighed og forståelse af budgettet havde 

afdelingsbestyrelsen følgende kommentarer:   

- Alle jordposterne lægges sammen for at sikre et bedre overblik. 

- Momsen skal ikke fremgå separat før besparelsesforslaget, da det forvirrer læsningen.  

- Rådighedsbeløbet på 712.000,- kr. samles under overskriften ”Rådighedsbeløb for 

etablering af andre opgaver og projekter.  
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Signalleverandør 

I følgeskrivelsen til beboerne ønskede afdelingsbestyrelsen, at det fremgår, at bestyrelsen 

indstiller til beboermødet, at Brøndby Net vælges som afdelingens fremtidige signalleverandør 

pba. af de indhentede tilbud, hvor Brøndby Net var den billigste leverandør.  

Affaldsløsning 

På det ekstraordinære beboermøde orienteres beboerne om mulighederne for den fremtidige 

affaldssortering ved Helene fra Agendacentret. 

HKA fremhævede muligheden for, at kommunen beslutter, at der indenfor en årrække muligvis 

også skal indsamles organisk affald.  

AH vil tjekke med Helene, om det er muligt at sætte en ekstra pose i moloken til organisk 

affald.  

AH ønskede svar på, hvorvidt udgifterne til nye affaldsstativer kan konverteres til moloker og 

Vestforbrændingens affaldscontainere.  

Bestyrelsen ønskede, at der arbejdes videre ideen om, at skraldestativerne ude foran de 

boliger, der står lige foran en renovering, flyttes midlertidigt til de færdigrenoverede huse. 

 

AH nævnte, at der til beboermødet i marts skal vælges en genbrugsvejleder til den nye 

materialegård. 

Materiale til beboermødet 

Afdelingsbestyrelsen ønskede følgende materiale udsendt til beboerne: Dagsorden, regnskab 

for beboerhus og materialegård, plantegning af beboerhus samt bilag 1 og bilag 2. Derudover 

indstilling med valg af signalleverandør samt prisoverslaget fra de tre leverandører.   

Kommende møder 

Følgende afdelingsbestyrelses- og beboermøder er planlagt:  

Onsdag den 13. februar kl. 19.00: Ekstraordinært beboermøde  

Emne: Signalleverandør og beboerhus 

Indkaldelse udsendes senest 14 dage før og materiale en uge før beboermødet 

Torsdag den 14. februar kl. 18.00: Afdelingsbestyrelsesmøde  

Emne: Regnskab og evaluering af det ekstraordinære beboermøde. 

Onsdag den 27. februar kl. 18:30: Afdelingsbestyrelsesmøde 

Emne: Regnskab  

Torsdag den 14. marts kl. 19.00: Ordinært beboermøde  

Emne: Regnskab og valg 

Regnskabet sendes ud den 1. marts. 
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Tirsdag den 9. april kl. 18.00: Afdelingsbestyrelsesmøde  

Der serveres mad/sandwich til mødet. 

 

 


