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REFERAT  
Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag d. 2. april 2014 

Deltagere: Hans Kristian Andersen, Hassan Ameri, Jens Arne Nielsen, Ole Jensen, Michael Willumsen, 

Bente Baudier, Astrid Hansen, Inge Lise Jørgensen, Finn Stubtoft (ordst.) 

BO-VEST: Rikke Dahl (RDA) (ref.) 

Afbud: Michael Willumsen (MIW) 

DAGSORDEN 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden – dog udgår de punkter, hvor MIW fremlægger pga. sygdom. 

b. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 3. marts 2014 

2. Konstituering af afdelingsbestyrelsen 

3. Opfølgning på beboermødet 

4. VA 4 række udvalgt til forsøg om unge i beboerdemokrati  

5. Nyt fra administrationen (udgår) 

 Siden sidst                               

 Den videre proces for de nedgravede affaldssystemer 

 Orientering om bemanding af driften 

6. Gennemgang af aktionsliste (udgår) 

7. Nyt fra kontaktpersonen 

8. Nyt fra bestyrelse og udvalg 

a. Beboerhusindkøb 

9. Figenbladet 

10. Punkter til næste møde 

11. Eventuelt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Formalia 

a. Dagsorden blev godkendt 

b. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 3. marts 2014 blev godkendt 

2. Konstituering af afdelingsbestyrelsen 

 Kontaktperson: Astrid Hansen 

 Kasserer: Hans Kristian Andersen 

 Det grønne udvalg: Ole Jensen, Bente Baudier, Hasan Ameri og Hans Kristian Andersen    

 Velkomstudvalg: Hans Kristian Andersen, Inge Lise Jørgensen og Hassan Ameri 

 Miljøudvalg: Bente Baudier, Hans Kristian Andersen, Jens Arne Nielsen, Hassan Ameri 
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 Samråd for Masterplan Syd: Astrid Hansen. Suppleanter: Finn Stubtoft samt Ole Jensen 

 Følgegruppe for renovering af rækkehusene: Alle fra afdelingsbestyrelsen kan deltage 

 Delegeret til BO-VEST repræsentantskabsmøde: Finn Stubtoft 

 Beboerhusudvalg: Bente Baudier (tovholder), Astrid Hansen, Ole Jensen og Jens Arne Nielsen 

a. Valgte til beboerhusgruppen på beboermøde: Nina Eilers, Mogens Grønning, Lene 

Markussen 

 VA’s foreningssekretariat: Astrid Hansen samt Finn Stubtoft. Suppleant: Inge Lise Jørgensen 

 Albertslund Kommunes brugergruppe: Bente Baudier og Hassan Ameri 

 IT-udvalg: Bente Baudier, Ole Jensen og Finn Stubtoft 

 Brøndbynet: Finn Stubtoft. Suppleant: Ole Jensen og Bente Baudier  

 Fællesmøder for boligafdelingerne i syd: Jens Arne Nielsen og Hans Kristian Andersen Nielsen 

 Figenbladets redaktion: Hans Kristian Andersen, Jens Arne Nielsen og Kurt Schultz 

 Webmasters: Finn Stubtoft og Bente Baudier   

 1. suppleant: Ingelise Jørgensen  

 2 suppleant: Henriette Ørberg 

3. Opfølgning på beboermødet 

 Beboermødet forløb godt med mange fremmødte (29 husstande) og god dynamik. 

Indstillingerne fra afdelingsbestyrelsen blev besluttet nærmest enstemmigt. 

 Michael Willumsen mangler at fremsende oplæg om, hvor meget afdelingen kan afskrive som 

en del af byggesagen. Beløbet modregnes i det vi skal betale til en ekstra mand, som 

kontrollerer byggesagen. 

 Husorden samt kopi af referatet fra beboermødet skal udsendes senest 19. april    

 Der opfordres til at driften fremover laver stemmesedler på farvet papir   

 Dette punkt genoptages på næste afdelingsbestyrelsesmøde 

4. VA 4 række udvalgt til forsøg om unge i beboerdemokrati 

På baggrund af konference, hvor RDA og Finn Stubtoft deltog samt dialog med Boligkontoret 

Danmark, er VA 4 række udvalgt til forsøgsafdeling af Boligkontoret Danmark. RDA fremsender 

oplægget fra Boligkontoret Danmark samt procesplanen, når det fremsendes fra Boligkontoret 

Danmark til BO-VEST.   

5. Nyt fra administrationen (udgår) 

6. Gennemgang af aktionsliste (udgår) 

7. Nyt fra kontaktpersonen 

 Kontaktperson Astrid Hansen har været til møde om digitalt beboerdemokrati. Hyldespjældet 

er forsøgsafdeling for det digitale beboerdemokrati. Erfaringer fra andre afdelinger viser, at 

der kommer større deltagelse til afstemninger, når beboerdemokratiet digitaliseres. På 

nuværende tidspunkt er det ikke tilladt at lave digitale afstemninger uden dispensation. 

Afdelingsbestyrelsen følger forsøget i Hyldespjældet med interesse. 
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 Astrid har været til statusmøde om afdelingskoordinator-funktionen. Det blev aftalt med BO-

VEST (ASH), at der på afdelingens budgetopfølgningsmøde fremlægges koordinatorens 

tidsforbrug i den forløbne periode og der indgås dialog og fremadrettet funktionsbeskrivelser.  

8. Nyt fra bestyrelse og udvalg 

a. Beboerhusindkøb 

 Siden sidst har gruppen afholdt møde i beboerhuset om udlejning 

 Det er besluttet, at der indkøbes piktogrammer samt 10 klaprammer til 

beboerhuset. 

 Afdelingsbestyrelsen vil gerne vide af MIW, hvornår galleriskinnerne opsættes.  

 Øvrig skiltning tages op på næste afdelingsbestyrelsesmøde 

 Til næste budgetopfølgning vil afdelingsbestyrelsen gerne vide, hvordan 

budgettet ser ud for beboerhuset.  

b. Genbrugsgruppe 

 Repræsentant i genbrugsgruppen Hans Kristian Andersen beretter, at der er 

problemer med genbrugsdåser og haveaffald. Dette tages op i 

genbrugsgruppen. 

 I morgen afholdes socialt arrangement i genbrugsgruppen 

c. Figenbladet (punktet skydes til næste møde) 

d. Web 

 RDA oplægger dagsorden, referat og beboermødereferater 

 Bente Baudier og Finn Stubtoft er tovholdere på www.va4række.dk  

9. Punkter til næste møde og kommende møder 

 Astrid Hansen og MIW aftaler de næste møder rækken, og melder tilbage til 

afdelingsbestyrelsen.  

 Opfølgning på beboermøde med referatet som udgangspunkt for evaluering 

 Budgetopfølgning, herunder økonomi i beboerhuset 

 Opfølgning på Unge i Beboerdemokrati  

 Køb af anlæg og projekter i beboerhuset – hvad er status? Finn Stubtoft hører hvad det vil 

koste at få begrænser med i tilbuddet. 

 Låsesystem i beboerhuset. 

 Fra punkt 5-11 overføres 
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10. Eventuelt 

Låsesystem 

Afdelingsbestyrelsen undrer sig over, at der nu er ved at blive etableret et briksystem i 

beboerhuset. Afdelingsbestyrelsen ønsker klarhed herom og se et budget herfor, som de kan 

forholde sig til. 

Beretning 

Astrid Hansen fremviser årsberetning fra Askerød, som er meget flot lavet. Den tages med videre til 

inspiration til udformning af næste årsberetning.   

Med venlig hilsen 

Rikke 

Afdelingskoordinator VA 4 Række 

 

 


