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Referat til afdelingsbestyrelsesmødet tirsdag den 15. januar 2019 
Bækgården 17 (under huset), kl. 17.30 

1. Valg af ordstyrer og referent 
 Flemming blev valgt til ordstyrer og Susanne blev valgt til referent.  

2. Godkendelse af dagsorden  
 Godkendt uden bemærkninger. 

3. Godkendelse af referat af 13. november 2018. 
 Godkendt uden bemærkninger. 

4. Metin fra DKE (Den Kriminalpræventive enhed), vil gerne snakke om åbenhed 
mm. i afdelingen.  

 Metin som er koordinator i DKE i Albertslund området talte om hvilke 
udfordringer høje hække, mure osv. giver i forhold til kriminalitet og 
utryghed. I den forbindelse opfordrer han til, at eventuelle fremtidig 
opsætning af hegn osv. gennemtænkes i forhold hvilke konsekvenser det 
kan have, i at give de ”kriminelle”, steder at skjule sig.  

 
5. Egain. De vil gerne præsentere de sidste besparelser og høre om de kan 

fortsætte. Claus fra Egain fremlægger.  
 Claus orienterede om at, det sidste halve år har der været en besparelse på 

24.000 kr. Det seneste år har besparelsen været på 30.000 kr. Egain vil 
garantere en yderligere årlig besparelse på 50.000 kr. Dette forudsætter at 
de får lov til at sætte min. 64 ”målestationer” op i udvalgte lejemål. Hvis 
Egain ikke kan leve op til den garanterede besparelse, skal VA ikke betale. 
Denne løsning vil koste VA 50.000 kr. i et engangsbeløb, som først 
faktureres ved fremvisning af lovede besparing. Egain sender aftalen til 
Michael til underskrift, som blev godkendt af bestyrelsen.  

 
6. Skal afd. træde ud af samdriftsaftalen med AB? v. Ole.  

Oplæg af Ole og Michael, samt Simon. 
 Ole fremlagde benchmark tal fra LBF og BL, som viser at VA’s 

lønomkostninger er for høje sammenlignet med andre afdelinger. Ole 
ønsker at træde ud af samdriftsaftalen, da det ifølge hans beregninger vil 
gavne blandt andet VA’s lønomkostninger og mulighed for selv at bestemme 
div. maskinindkøb mm. Driftschef Simon Bødker fremlagde faktiske tal 
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blandt andet udviklingen på lønomkostningerne fra 2014 til 2017, hvor man 
kan se en real nedgang i VA’s lønomkostninger, og besparelse på ca. 3.700 
kr. pr. lejemål siden 2014. 
Bestyrelsen ønsker en synliggørelse af hvad AB bidrager med i forhold til 
fællesarealerne, fællesredskaberne osv. Dette vil Michael fremlægge på 
næste afdelingsbestyrelsesmøde.  
 

7. Nyt fra bestyrelsen til driften. 
a. Personales brug af VA-beboerhuset v. Ole 
 Punktet blev drøftet, og det blev besluttet at, fremover er det stadig muligt 

for personalet at leje VA-beboerhuset.  
 

8. Nyt fra driften v/Michael 
a. Hjemmeside – Status/afventer HUSK at vi skal tage nye billeder af alle. 
 Bestyrelsen har to muligheder, enten kan de sende et billede til Michael 

ellers kan de komme forbi ejendomskontoret og få taget et nyt billede. Der 
arbejdes stadig på hjemmesiden. 

b. Affald. Storskrald og Kommunens nye dage for tømning. 
 Mandag og torsdag er nye dage for tømning af dagrenovation (mad og rest). 

Potentielt kan dette give nogle udfordringer i forhold til ophobning i 
containerne i weekenderne. Derfor vil Ejendomskontoret informere 
beboerne om dette, og opfordre beboerne til at tænkte over, hvordan de 
håndterer affald i weekenderne, da dette kan give en større udgift på skrald, 
hvis vi skal til at have flere containere.  

c. Hvordan gik Nytårsaften. 
 Der var en enkelt brand i en container, en enkelt postkasse og affaldsspand 

er blevet sprængt, ellers har der ikke været det store på hærværkskontoen. 
Oprydningen var hurtigt overstået. Balladen omkring de unge og 
brandvæsenet var en ærgerlig hændelse, men heldigvis var der ingen der 
kom til skade og det var ikke noget alle beboerne bemærkede, eller var 
vidende til.   

d. Afd. møde med Techem systemet.  
 Michael vil hurtigst muligt få stablet et informationsmøde på benene.  
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9. Byggesager 
a. HP 1-2 – badeværelser og faldstammer – status 
 Kristian fra byggeafdelingen er nu blevet projektleder på sagen, og han vil 

følge sagen helt til dørs. I vil høre nærmere om dette snarest.  
b. Kuldebro-projekt for stuelejlighederne (sokler) – status  
 Tages stadig med i ansøgningen til LBF. Michael nævnte at der kun var 1 

lejemål der havde henvendt sig ang. midlertidigt forsøg m isoleringsmåtter. 
Bestyrelsen mente ikke at have modtaget sedlen om dette, så Michael vil gå 
tilbage og finde ud af om der er sket en fejl i omdelingen af sedlen.  

c. Hoveddøre stue og oppe – status 
 Alt ok i stuelejemål, så vi afventer 1 års gennemgang. Døre oppe, har 

beboerne afleveret fejl og mangelseddel. Michael skal have møde med 
montøren på torsdag ang. rettelse af div. fejl. 

d. Udskiftning af vand og varmemålere – status 
 Der er ikke noget nyt siden sidst.  

 
10. Budgetkontrol stor og lille (gennemgås af Ole og Flemming med Michael) 

 Der forventes at vi kan komme ud med et pænt overskud. Michael vil 
undersøge, om det kan betale sig at bruge noget af overskuddet til at gøre 
det kolde vand blødt. 
 

11. Hvordan gik fællesbestyrelsesmødet med AB d. 6.12.18. 
a. Udskiftning af kopimaskine på ejendomskontoret. 
 Referat fra fællesmødet skal sendes ud igen til VA. Kopimaskinen godkendt 

 
12. Aktiviteter 

 Cafeen holder pause indtil først i maj pga. vejret. I stedet vil der holdes små 
events, blandt andet et par spiseaftener.  
 

13. Eventuelt. 
 Lena vil gerne sikre at alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer har indflydelse 

på dagsordenpunkterne. Fremover vil Susanne sende en mail ud inden 
dagsorden færdiggøres, hvor alle bestyrelsesmedlemmerne så kan sende 
ønskede punkter ind til Susanne.   
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 Lena efterlyser skilte vedr. rygning forbudt, som kan sidde på 
parterredørene både indvendigt og udvendigt.  

 Der bliver skrevet på væggene ved Hilde, dette vil ejendomskontoret se på.  
 Der bliver ikke vasket gulve tilfredsstillende i opgangene, Michael er i dialog 

med rengøringsfirmaet, og overvejer et nyt udbud.   
 Kantstenene er skredet flere steder. Driften ordner disse løbende 
 Have og landskabsmesse er torsdag den 29/8. Vi tager afsted igen i år. 
 Det blev besluttet at leje blomsteropsatser til lampestanderne på 

parkeringsområdet, sammen med blomstertårnene ved indkørslerne.   
 

14. Næste møde. 26.02.2019 
 


