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VA afdeling 4 Række     Den 21. marts 2012 
Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde 

13. marts 2012 
 
 

Deltagere: Hans Kristian Andersen HKA, Astrid Hansen AH,  
Bente Baudier BB, Hassan Ameri HA, Ivan Korzon IK, Henriette Ørberg og Susanne 

Kassentoft Baudier SKB (til punkt 5) 
 
Afbud: Susan Steinhauer, Jens Zahle 

FRA: BO-VEST: Michael Willumsen MIW 
 

1. Valg af dirigent HKA 
 

2. Valg af referent AH 
 

3. Godkendelse af dagsorden.  
 

Der blev tilføjet punkt 11A Ny sekretær til 
afdelingsbestyrelsen. 

4. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 

Referatet blev godkendt 
 

5. Nyt fra VA´s administration v/ 
    Michael Willumsen 

 

Intet diverse nyt. 
 

 

6. Gennemgang af aktionsliste 
 

P-Pladser: Aftalen om Albertslunds Kommunes 
tilskud til P-Pladser afventer svar fra Kommune, 

rykket 11. marts 2012. 
Området ved Hjorten: Området er blevet ryddet 

for bevoksning der mangler stadig rydning af 
rødder og stubbe. 

Skolens brug af p-pladser og carporte: MIW 
tager kontakt til skolens rektor angående 
problemet. 

MIW arbejdstimer: MIW havde lavet en 
opgørelse over sin timer ud over alm 

afdelingsarbejde indenfor det sidste halve år. 
Følgegruppe Afd. 4 Række 156 timer 
Følgegruppe Syd 78 timer 

ABC styregruppe og sekretariat 18 timer 
Genhusningsfolder 40 timer 

Diverse ABC 20 timer i alt 212 timer. Der skal 
findes en løsning dels med hensyn til 
afspadsering/udbetaling og dels hvordan 

hænger det sammen med de øvrige opgaver. 
 

7. Regnskab 
 

Regnskabet for 2011 udviste et overskud på kr. 
994.000 heraf er ca. kr. 300.000 et overskud 

på afdrag på byggeskadelån. Det forsøges at 
overføre så meget som muligt til 
henlæggelserne. 
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8. Beboermøde 28. marts 2012 
 

Den fremsendte beretning blev godkendt. Til 
dirigent foreslås Henning Bjerre. Regnskab 

MWI. Beretning / mundtlig beretning emner 
renovering, beboerhus, materialegård og 

husorden Astrid. ABC Lea. Renovering, 
beboerhus, materialegård de involverede parter 
og MIW. EX generalforsamling 10/5 Astrid. 

Generalforsamling 23/5 Hans Kristian. 
 

9. Beboerhus og materialegård 
 

Begge projekter ligger i Kommunen til 
myndighedsbehandling. På beboermødet i 

september skal der vælges beboere til både 
beboerhusgruppen (som skal udvides) og til 
genbrugsgården (klunsere ). 

Beboerhusgruppen består af Ole Jensen og 
Mogens samt fra medlemmer fra 

afdelingsbestyrelsen.  
Ivan havde stillet spørgsmål til referater fra 
møder i beboerhusudvalget – der findes et 

referat. Der vil blive strammet op på dette 
punkt. Ivan havde desuden stillet spørgsmål 

om, hvem der bestemmer og det gør 
selvfølgelig beboermødet, som tager stilling til 
det forslag afdelingsbestyrelsen lægger frem. 

 

10. Hjemmeside 

 

Klar til beboermødet i september. 

 

11. Ny husorden 

 
11a. Ny sekretær til 

afdelingsbestyrelsen 
 

Klar til beboermødet i september. 

 

Hassans søn Amir har lyst til, at prøve 
kræfter med sekretærjobbet for 

afdelingsbestyrelsen. Han deltager i næste 
AB-møde 

12. VA’s miljøhandlingsplan Når regnskabet for 2011 foreligger, vil vi 
invitere Agendacenteret som kan komme med 

forslag til indsatsområder. 
 

13. Evaluering af Fastelavnsfest 
 

Det var en god fastelavn, mange deltagere, 
mange hjælpere og alle var glade og havde haft 
en god dag. Kunstneren var god. 

14. Nyt fra kontaktperson 
 

Brev fra Bolig-net overgivet til IT gruppen. 

15. Nyt fra bestyrelse og udvalg Astrid refererede fra arbejde i Øverste 
myndighedsudvalg. 

 

16. Nyt fra ABC Hassan og Bente omdeler spørgeskemaer til 

naboskabsundersøgelsen. Tur til Kristiania den 
27. marts – Bente deltager. 

17. Stof til Figenbladet Beretningen sendes til Kurt Schultz  

18. Dagsorden til næste møde Næste møde 10. april – HUSK alle skal have 
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kalender med.  

19. Eventuelt Fodgængerovergang på Oksens P-plads ud for 

nr. 3-5 og 2-4. Der køres meget stærkt.  
Billard nøgle skiftes efter opslag, hvor der gøres 

opmærksom på proceduren for, at få nøgle til 
rummet. Postbuddet kører på knallert på 

fortovet MIW tager kontakt til Post Danmark. 

 
Venlig hilsen 

 
Astrid 


