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Albertslund den 7. marts 2016  

 
 

Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg 
 

Tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af forretningsordenen 

4. Valg af stemmeudvalg 

5. Godkendelse af dagsordenen 

6. Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 7. september 2015 

7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2015 

a. Afdelingsregnskab 

b. Beboeraktiviteter - konto 119 

c. Antenneregnskab 

8. Fremlæggelse af beretninger fra  

a. Afdelingsbestyrelsen 

b. Miljøgruppen 

c. Beboerhusudvalget 

d. Genbrugsgruppen 

e. Informationsudvalget 

f. Sydspætterne 

9. Indkomne forslag 

a. Ombygning af beboerhus, Beboerhusudvalget 

b. Motorkørsel på gangarealer, Afdelingsbestyrelsen 

c. De opsatte forhindringer/stolper ved Duens Kvarter fjernes, Beboerhusudvalget 

d. Kommissorium, Genbrugsgruppen 

e. Ordensregler for genbrugspladsen, Genbrugsgruppen 
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10. Valg til afdelingsbestyrelsen 

a. Nedenstående medlemmer af afdelingsbestyrelsen er på valg: 

Vibeke Hansen 

Maje Reutzer 

b. Nedenstående suppleanter til afdelingsbestyrelsen er på valg: 

Dorthe Larsen 

Tommy Larsen 

11. Valg til Brugergruppen 

a. Nedenstående medlem af brugergruppen er på valg: 

Tove Jensen 

b. Nedenstående suppleant til brugergruppen er på valg: 

Lena Kujahn 

12. Valg til Beboerhusudvalget 

13. Valg til Miljøgruppen 

14. Valg til Genbrugsgruppens styregruppe 

15. Valg til Informationsudvalget 

16. Generalforsamling i VA  

17. Eventuelt 

 
Forslag der ønskes behandlet under punkt 9, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 
1. marts 2016. Benyt postkassen på ejendomskontoret eller mailadressen bestyrelsen@va4syd.dk 
 
Indkaldelse til beboermøde er bragt i februar udgaven af Betonhjertet, som er husstandsomdelt 
omkring 1. februar. Grundet en trykfejl i Betonhjertet, hvor fristen for indkomne forslag var faldet 
ud, er indkaldelsen igen husstandsomdelt medio februar. 
 
Endelig dagsorden med bilag husstandsomdeles den 7. og 8. marts 2016. 
 
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og dis-
ses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. 
 
Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 
 

mailto:bestyrelsen@va4syd.dk
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§ 1 Åbning af beboermøde 
Beboermødet åbnes af et afdelingsbestyrelsesmedlem. 
 
§ 2 Valg af dirigent og referent 
Afdelingsbestyrelsesmedlemmet leder valget af dirigent 
og referenter. 
 
§ 3 Fastlæggelse af forretningsorden 
Dirigenten konstaterer beboermødets lovlighed og be-
slutningsdygtighed i henhold til VA' s vedtægter og 
sikrer at mødets forretningsorden bekendtgøres. 
  
§ 4 Valg af stemmeudvalg 
Dirigenten sørger for, at der vælges et stemmeudvalg 
på mindst 3 medlemmer. 
 
§ 5 Fastlæggelse af dagsorden.  
Dirigenten oplæser forslag til dagsorden og den endeli-
ge dagsorden vedtages. 
 
§ 6 Godkendelse af seneste beboermøde referat.  
Seneste beboermøde referat skal enten husstands-
omdeles eller fremgå af Betonhjertet. 
 
§ 7 Diskussion af dagsordenens punkter i ple-
num.  
Stk. 1 Under diskussionen giver dirigenten mødedelta-
gerne ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos 
dirigenten.  
 
Stk. 2 Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse.  
 
Stk. 3 Indbudte gæster og observatører har taleret men 
ikke stemmeret.  
 
Stk. 4 Talerne må holde sig til det foreliggende emne 
og i øvrigt rette sig efter dirigentens anvisninger.  
 
Stk. 5 Dirigenten og enhver anden deltager har ret til 
mundtligt at stille forslag om afslutning eller ind-
skrænkning af taletiden. Et sådant forslag skal straks 
sættes til afstemning.  
 
Stk. 6 Forslag til beslutning under det diskuterede 
punkt samt ændringsforslag skal fremsættes skriftligt 
før vedtaget afslutning af diskussionen af punktet.  
 
Stk. 7 Forslagsstiller kan få ordet som sidste taler. 
 
Stk. 8 En mødedeltager kan efter anmodning få ordet 
for en kort bemærkning. Den korte bemærkning skal 
være af oplysende eller korrigerende art og ikke vare 
over et minut.  
 
Stk. 9 Dirigenten sørger for at diskussionen opsumme-
res ved afslutning af hvert dagsordenspunkt. 
 
§ 8 Afstemning på beboermødet.  
Stk. 1 Stemmeberettigede på beboermødet er boligta-
gere i 4 Syd, disses ægtefæller eller ligestillede. Hver 
husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. 
 

Stk. 2 Dirigenten sørger for, at det forslag, der er til 
afstemning er læst op i sin fulde ordlyd. 
 
Stk. 3 Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning 
med mindre 1/3 af de fremmødte forlanger skriftlig 
afstemning.  
 
Stk. 4 Alle afstemninger afgøres ved almindelig stem-
meflerhed.  
 
Stk. 5 I tilfælde af stemmelighed opretholdes det be-
stående.  
 
Stk. 6 Ændringsforslag sættes til afstemning før det 
oprindelige forslag. Det mest Vidtgående ændringsfor-
slag sættes først til afstemning.  
 
§ 9. Valg af afdelingsbestyrelse.  
Stk.1 Antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer fast-
sættes af beboermødet ved almindeligt flertal.  
 
Stk. 2 Beboermødet afgør om der skal holdes særskilt 
valg af suppleanter eller om de kandidater, der uden at 
blive valgt til afdelingsbestyrelsen, der opnår flest stem-
mer, indtræder som suppleanter. 
 
Stk. 3 Ved personvalg skal der foretages skriftlig af-
stemning når mindst 1 stemmeberettiget mødedeltager 
forlanger det.  
 
Stk. 4 Kandidaterne opstilles i den rækkefølge de fore-
slås og der bør være skriftligt tilsagn fra fraværende 
kandidater.  
 
Stk. 5 Beboermødet beslutter hvilken afstemnings-
procedure, der skal gælde:  

a. Hver af de fremmødte stemmeberettigede af-
giver et antal stemmer, der svarer til antallet 
af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.  

b. Hver af de fremmødte stemmeberettigede af-
giver op til det antal stemmer, der svarer til 
antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.  

 
Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed, afgør dirigenten ræk-
kefølgen ved lodtrækning. 
 
Stk. 7 I umiddelbar forlængelse af beboermødet afhol-
der afdelingsbestyrelsen konstitueringsmøde. Konstitue-
ringen omfatter mindst én formand samt en kasserer. 
 
§ 10 Generelt  
Stk. 1 En mødedeltager kan altid få ordet til forret-
ningsordenen, hvis det opgives til hvilket punkt.  
 
Stk. 2 Forslag til ny dirigent sættes straks under af-
stemning, der varetages af et afdelingsbestyrelsesmed-
lem.  
 
Stk. 3 Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærvæ-
rende forretningsorden afgøres af dirigenten.  
 
Stk. 4 Der drikkes kaffe, the og vand og en øl i pausen.  
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Referat af budget beboermøde 
 

Mandag den 7. september 2015 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen  
 
Fremmøde: 31 husstande 
 
Flemming V. Wallin bød velkommen til budgetbeboermøde. 
 

1. Valg af dirigent 

Vinie Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt efter VAs ved-
tægter. 
 

2. Valg af referent  

Lenette Nielsen blev valgt til referent. 
 

3. Godkendelse af forretningsordenen 

Forretningsordenen blev godkendt. 
 

4. Valg af stemmeudvalg 

Pia, Dorthe og Ejner blev valgt. 
  

5. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 
  

6. Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 24. marts 2015  

Referatet blev godkendt. 
 

7. Indkomne forslag 

A. Etablering af nedgravede affaldssystem  

Michael Willumsen fremlagde forslaget på vegne af Genbrugsgruppen, Miljøgruppen, Afdelingsbe-
styrelsen og Ejendomskontoret. Forslaget blev fremsat på baggrund af diskussionen på et temabe-
boermøde afholdt d. 19/1 2015. Fremadrettet skulle afdelingen sortere affald i syv fraktioner. Ved 
etablering af 9 øer med syv enheder ville afdelingen leve op til Albertslund kommunes krav. Place-
ring af det nedgravede affaldssystem skulle besluttes på et kommende beboermøde.  
Økonomi: Det ville koste 1,8 mio. kr. Disse var afsat i langtidsplanen. 
 
Spørgsmål fra salen: 
Vedr. tilgængelig for handicappede: Det blev understreget, at systemet var godkendt af handicap-
organisationer. 
Vedr. genbrugspladsen: Det blev understreget, at genbrugspladsen fortsat skulle bruges til at afle-
vere stort affald (fx møbler, madrasser). 
Vedr. renoveringen: Affaldssystemet skulle etableres inden renoveringen. En eventuel flytning og 
reetablering af affaldssystemet ville blive lagt på byggesagen og ville derfor være omkostningsfrit 
for afdelingen. 
 
Forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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B. Udarbejdelse af forslag til ombygning af beboerhuset  

Michael Willumsen fremlagde forslaget på vegne af Beboerhusgruppen, Ejendomskontoret og Af-
delingsbestyrelsen. 
Forslaget vedrørte udarbejdelse af forslag til ombygning af beboerhuset med fokus på 1) istand-
sættelse og 2) udvidelse (fjernelse af ”kernen”) med brug af ekstern rådgivning til projektering.  
 
Spørgsmål fra salen: 
Vedr. akustikken: Denne skulle forbedres af renoveringen. 
Vedr. udbygning af hjørnet i beboerhuset: Dette var ikke tænkt med i projektet.  
Vedr. teknikrum: Depotrum i hjørnet skulle inddrages til teknikrum og rengøringsrum. 
Vedr. udlejning af beboerhuset: Det blev bemærket, at tidsrammen for renoveringsprojektet skulle 
varsles i god tid for at være til mindst mulig gene for udlejning. Renoveringen forsøges gennem-
ført juli 2016. 
 
Forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

C. Kommissorium for ”Udvalget for byfornyelse og kvarters udtryk”  

Flemming V. Wallin fremlagde forslaget og orienterede om udvalgets arbejde siden sidste beboer-
møde. De var opsat blomsterkasser og brugt 7.000 kr. Det blev bemærket, at alle beboere kunne 
henvende sig til udvalget med forslag og hjælpe med udførslen af disse. 
Det blev foreslået, at sætte en vandhane på ydersiden af beboerhuset. 
Det blev bemærket, at udvalgets formål var at vise mulighederne for byfornyelse. 
 
Kommissoriet blev sat til afstemning. Kommissoriet blev enstemmigt vedtaget. 
 

D. Generende buske og træer  

Forslagsstiller Henny Eilersen motiverede forslaget hvorefter der var en diskussion af forslaget.  
På den ene side blev der udtrykt opbakning til forslaget af berørte beboere med henvisning til at 
træerne var for høje til den lave bebyggelse, samt at det var usundt for bebyggelsen at være i 
konstant skygge. Det blev foreslået at plante mindre frugttræer i stedet. 
På den anden side orienterede Miljøgruppen om deres arbejde med at fælde træer og beboerind-
dragelse, og foreslog, at der blev lavet en skemaundersøgelse af hvor mange der ønskede for-
skønnelse af udearealer og fældning af træer. Det blev understreget, at det var vigtigt at sikre 
helhedsudtrykket i afdelingen, samtidig med at der blev taget hensyn til de enkelte beboere. Der 
blev udtrykt opbakning til Miljøgruppens forslag om at danne et overblik, men det blev understre-
get, at det skulle gennemføres med det samme. 
Det blev diskuteret om der skulle gennemføres en undersøgelse af alle husstandes ønsker eller om 
Miljøgruppen skulle gennemføre en markvandring og vurdering, hvorefter generende træer kunne 
fældes. Derudover blev det bemærket, at Miljøgruppen har forholdt sig afventende fordi de ikke 
vidste hvor mange træer, der fældes i renoveringen. Det blev bemærket, at der kunne gøres no-
get ved de generende store træer akut og derefter gennemføres en helhedsvurdering. 
Det blev bemærket, at der var afsat 305.000,- kr. i langtidsplanen til beplantning årligt, og derfor 
skulle fældning og genplantning kunne gennemføres indenfor denne ramme. 
 
Forslagsstiller trak forslaget. 
 
Der blev stillet følgende alternative forslag: 
Der iværksættes en undersøgelse af behov for fældning og genplantning inden for den økonomi-
ske ramme, der er afsat for 2015 og 2016. Aktuelle henvendelser behandles akut af Miljøgruppen 
og Ejendomskontoret.  
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Det alternative forslag blev sat til afstemning. Det alternative forslag blev enstemmigt 
vedtaget.  
  

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2016  

 Budget 2016  

Michael Willumsen fremlagde budget 2016. Budgettet medførte ingen ændring i huslejen.  
 
Spørgsmål til budgettet: 
Vedr. huslejetab fra tomme lejligheder: Genhusningsboliger var lejet ud til byggesagen, derfor var 
huslejeniveauet konstant og der var intet huslejetab fra tomme lejligheder. 
 

 Beboeraktiviteter konto 119  

Michael Willumsen fremlagde beboeraktiviteter konto 119 særskilt. I alt udgjorde udgifter for be-
boeraktiviteter 461.000 kr.  

Ingen kommentarer 

 Antennebudget  

Michael Willumsen fremlagde antennebudgettet.  

Ingen kommentarer 

 Langtidsplan 

Michael Willumsen fremlagde langtidsplanen (16-års plan). 

Fordi der var en helhedsplan i afdelingen, blev der sandsynligvis afsat penge på langtidsplanen, 
der ikke kunne bruges nu. Efter helhedsplanen var indført, vil der være et efterslæb, som kunne 
dækkes af langtidsplanen.  

Langtidsplanen var lavet kunstigt fordi den var lavet uden at tage hensyn til helhedsplanen. Fordi 
pengene fandtes i langtidsplanen, var det muligt at stille forslag og have pengene reserveret. 
 
Budget 2016 og underpunkter blev sat til afstemning. Budget 2016 og underpunkter 
blev enstemmigt vedtaget. 

9. Eventuelt  

Vedr. Institutionen Svanen: 

Det blev bemærket, at Albertslund Kommunes sparekatalog varslede en mulig lukning Institutio-
nen Svanen. Der blev udtrykt bekymring for huslejekonsekvens for beboerne hvis lejeindtægten 
fra institutionen forsvandt, hvortil Afdelingsbestyrelsen svarede at de ville genudleje lokalerne hvis 
Institutionen Svanen blev lukket.  

Der blev opfordret til at deltage i demonstration d. 8.9.2015 kl 17 foran rådhuset. 

Afdelingsbestyrelsen havde ikke svaret på høring vedr. lukning af Institutionen Svanen.  

Vedr. Miljøgruppens forsøg med græs ud til Vridsløsevej: 

Miljøgruppen havde taget alle beboerhenvendelser til efterretning og ville lade området vende til-
bage til sin oprindelige stand. Miljøgruppen ville lave flere eksperimenter på et senere tidspunkt og 
ville på det tidspunkt informere i Betonhjertet. 

Miljøgruppens kompetence blev berørt, men der blev opfordret til at tage det op som punkt på 
dagsorden til et kommende beboermøde, da det ikke kunne behandles under eventuelt. 
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Kl. 20.45 takkede Vinie Hansen og Flemming V. Wallin for mødet. 

 
 
 
 
Vinie Hansen      Flemming V. Wallin 
Dirigent      Formand 
 



Det udvidede regnskab kan rekvireres og afhentes på ejendomskontoret

Afdeling 67 Syd

Årsregnskab 01.01.2015 - 31.12.2015

Årets resultat er et overskud på 488.640 kr.

svarende til 18,43 kr. pr m²
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Afdeling 67 Syd

Årsregnskab 2015

Resultat Budget Afvigelse Budget Resultat

2015 2015 2015 2016 2014

(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)

101-105 2.938 2.938 0 2.938 2.939

106 3.585 3.592 7 3.612 3.372

109 911 1.010 99 1.030 1.002

110 572 643 71 644 727

111 156 152 -4 157 154

111.3 2 5 3 5 4

112.1 1.226 1.227 1 1.252 1.210

112.2-3 221 222 1 226 219

6.674 6.851 177 6.926 6.688

114 2.857 3.109 252 3.160 2.246

115 52 165 113 165 114

116 2.569 4.515 1.946 6.031 1.841

116.9 -2.569 -4.515 -1.946 -6.031 -1.841

117 119 50 -69 50 23

117.2 -119 -50 69 -50 -23

118 367 302 -65 302 220

119 416 449 33 461 328

3.692 4.025 333 4.088 2.908

120 3.575 3.575 0 3.700 3.575

121-122 50

124 4.322 3.483 -839 3.280 3.721

7.897 7.058 -839 6.980 7.346

125-128 3.403 4.231 828 4.230 3.378

129-136 301 548 247 300 705

3.705 4.779 1.074 4.530 4.083

24.905 25.651 746 25.462 23.965

201 20.441 20.433 8 20.432 19.813

202 99 534 -435 410 824

203-207 4.853 4.684 169 4.620 4.429

25.394 25.651 -257 25.462 25.067

489 489 1.102

Konto Tekst

Særlige aktiviteter

Renholdelse

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Dækket af henlæggelser

Istandsættelse ved fraflytning m.v.

Dækket af henlæggelser

Offentlige og faste udgifter i alt

Variable udgifter

Dispositionsfond og arbejdskapital

Renovation

Forsikringer

El og varme til fællesarealer

UDGIFTER

Vand- og varmeregnskaber

Andre udgifter

Ekstraordinære udgifter i alt

Årets overskud

Variable udgifter i alt

Diverse udgifter

Istandsættelse ved fraflytning

Andre henlæggelser

Diverse henlæggelser

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Nettokapitaludgifter

Offentlige og andre faste udgifter

Ejendomsskat

Administrationsbidrag

Indtægter

Diverse henlæggelser i alt

Ekstraordinære udgifter

Ydelser lån til forbedringsarb. m.v.

Indtægter i alt

Huslejeindtægt m.m.

Renter

Andre indtægter

Udgifter i alt
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Regnskab Regnskab

2015 2014

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

304 106.955 97.120

305

481 480

16 40

0 6

497 497 527

307 20 23

41.203 38.110

41.223 41.223 38.134

41.720 38.661

148.675 135.781

401 24.067 23.061

402 585 704

405 561 678

406 27.437 23.063

407 1.692 1.451

54.342 48.956

93.433 85.817

421 851 934

422-429 49 73

900 1.007

148.675 135.781PASSIVER I ALT

HENLÆGGELSER I ALT

Konto

KORTFRISTET GÆLD

Skyldige omkostninger

Øvrige

Opsamlet resultat

Tab ved ledighed og fraflytning

Likvide beholdninger

Tilgodehavender i alt

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER

Forsikringssager

Tekst

Årsregnskab 2015

Tilgode hos lejere

Afdeling 67 Syd Balance

LANGFRISTET GÆLD  (kreditforeningslån) 

Øvrige

ANLÆGSAKTIVER (ejendom inkl. forbedringer) 

KORTFRISTET GÆLD I ALT

Tilgodehavender

Fælleskonto A-ordning

Andre henlæggelser

PASSIVER

HENLÆGGELSER

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

AKTIVER I ALT

Tilgodehavende hos boligorganisation

Likvide beholdninger i alt

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

- 3 -



Årsregnskab 2015

Årsregnskab 2015 - hvilke udgifter kunne have været påvirket: 

Årsregnskab 2015 - fordeling af udgifter: 

32% 

6% 

15% 

32% 

15% Regnskabstal, hvor der ikke er
indflydelse

Kunne have været påvirket ved
eventuelle besparelser

Kunne have været påvirket i forhold til
aktivitetsniveau

Kunne have været påvirket ved ændring
i forbrug af de opsparede midler

Kunne have været påvirket i henhold til
udvikling i afdelingen

12% 

27% 

15% 

31% 

15% 
Nettokapitaludgifter

Offentlige og andre faste

Variable udgifter

Henlæggelser

Ekstraordinære udgifter
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2015  Regskab for konto 67-119.580

Bogførings Tekst Debet Kredit

01-06-2015 1 Fastelavn sodavand 71,95

01-07-2015 1. fastelavn boller og div 720,00

01-07-2015 1. fastelavn gaver 150,00

01-07-2015 1. Fastelavn gaver til lotteri 1.557,00

01-07-2015 1. fastelavn mad Maja og 72,00

01-07-2015 1. fastelavn mad til os alle 508,00

01-07-2015 1. fastelavn slik 1.067,18

01-07-2015 1. fastelavn tryllekunstner 200,00

01-07-2015 1. Fastelavnsting lotter ringe 451,50

01-07-2015 1. Fastelavnsting tønder og 1.092,25

01-07-2015 1. gavekort til fastelavn 400,00

01-07-2015 1. gavekort til fastelavn 900,00

7.189,88

01-10-2015 2. 1- tonnys pulje bustur 2.812,50

01-06-2015 2. Foto bevillingen på 6000 kr. 240,00

01-06-2015 2. Foto på tur - ejenandel 692,00

01-10-2015 2. foto rammer 880,00

01-10-2015 2. foto tur 450,00

01-10-2015 2. Fototur til Nyvang 1.000,00

01-10-2015 2. indgang til museum 180,00

13-11-2015 2.bus til andelslandsbyen af tonnys 2.600,00

01-12-2015 2.bus til andelslandsbyen af tonnys 2.600,00

01-12-2015 2.bus til andelslandsbyen af tonnys 2.600,00

01-10-2015 2.foto udstilling 611,50

9.466,00

02-11-2015 3. it køb af program jørgen 799,00

01-12-2015 3. it køb af program jørgen 799,00

01-12-2015 3. it køb af program jørgen 799,00

01-07-2015 3. It mel blanding 181,50

01-06-2015 3. IT morgenbolle 89,50

1.070,00



08-12-2015 4. nørkleklubben Juleklip 25,00

01-10-2015 4. nørkleklubben synåle 93,00

01-07-2015 4. nørkleklubben syting 333,00

01-08-2015 4. Nørkleklubben taskelukker 47,00

20-11-2015 4. nørkleklubben til at lave lys med 327,00

24-11-2015 4. nørkleklubben til at lave lys med 689,00

01-12-2015 4. nørkleklubben til at lave lys med 327,00

01-12-2015 4. nørkleklubben til at lave lys med 689,00

01-12-2015 4. nørkleklubben til at lave lys med 689,00

01-12-2015 4. nørkleklubben til at lave lys med 327,00

01-12-2015 4. nørkleklubben æbleskiver til hele 99,80

01-10-2015 4. spoler til symaskinnen 187,99

1.801,79

01-10-2015 5. diverse ting til røghuset 605,93

08-12-2015 5. foto kørelse med bil 200,00

01-10-2015 5. nøgler til røghollet skur 275,00

01-07-2015 5. røghollet mat. til røgovn 2.088,50

3.169,43

01-06-2015 6 Stolegymnastik 1.500,00

01-10-2015 6. stolegymnastik 1.500,00

01-06-2015 6. stolegymnastik indtægt 900,00

01-10-2015 6. stolegymnastik indtægt 900,00

01-06-2015 6. stolegymnastik, marts 1.500,00

01-10-2015 6. stolgymastik 1.500,00

01-10-2015 6. stolgymmastik 1.500,00

02-11-2015 6. stolgymmastik 1.500,00

01-12-2015 6. stolgymmastik 1.500,00

01-12-2015 6. stolgymmastik 1.500,00

21-12-2015 6. stolgymmastik blomster 195,00

01-12-2015 6. stolgymmastik December 1.500,00

01-10-2015 6. stolgymmastik ejenbetaling 1.000,00

01-10-2015 6. stolgymmastik ejenbetaling 1.000,00

01-10-2015 6. stolgymmastik køb af madras 225,00

01-07-2015 6. stolgymnastik betaling 1.500,00

01-10-2015 6.stolgymmastik 1.500,00

13.920,00



01-07-2015 7. sydspætterne banko 40,00

42.280,00 7. sydspætterne  blomster 125,00

01-06-2015 7 Sydspætterne blomster 150,00

01-10-2015 7. Sydspætterne blomster 150,00

01-08-2015 7. Sydspætterne blomster 164,00

01-10-2015 7. drikkevare til klubben 165,00

01-10-2015 7.sydspætterne blomster 169,00

01-07-2015 7. sydspætterne banko 174,00

01-06-2015 7. Sydspætterne blomster 275,00

20-11-2015 7. sydspætterne køb af gaver til 317,35

01-12-2015 7. sydspætterne køb af gaver til 317,35

01-10-2015 7. sydspætterne ting til at lave kort 394,50

01-07-2015 7. sydspæt karton og div. 409,00

01-10-2015 7. sydspætterne lim perler 409,00

01-06-2015 7. Sydspætterne på tur - ejenbetaling 542,00

01-06-2015 7 Sydspætterne på tur + en saks 611,39

07-10-2015 7. sydspætterne blå planet - 1.596,00

17-11-2015 7. sydspætterne tur i tateret - 1.605,00

01-12-2015 7. sydspætterne tur i tateret - 1.605,00

18-12-2015 7. sydspætterne på tur 2.193,75

01-12-2015 7. sydspætterne køb af gaver til 317,35

01-12-2015 7. sydspætterne tur i tateret - 1.605,00

9.489,99



01-10-2015 8. the til huset 25,00

01-10-2015 8. blomster til huset 29,00

01-10-2015 8. bærbuske huset 39,90

01-10-2015 8. pølser og øl gillen 45,00

12-11-2015 8. the og gavepapir til huset 47,00

01-12-2015 8. the og gavepapir til huset 47,00

01-06-2015 8. Juleting til huset 60,00

01-10-2015 8. the og lys il huset 72,50

01-10-2015 8. indkøb 50 år 79,00

26-11-2015 8. beborehuset julestue gløgg mix 79,50

01-12-2015 8. beborehuset julestue gløgg mix 79,50

01-08-2015 8. Beboerehuset smør 80,65

19-12-2015 8. Julegløg genbrugen 114,00

01-10-2015 8.smør til huset 120,00

01-10-2015 8. indkøb 50 år 134,70

01-10-2015 8. 50 år mad 138,00

01-10-2015 8. Beboerhuset loppemarked 169,50

01-10-2015 8. Tur til Århus udgifter 210,00

28-10-2015 8. rep at hjul til sækkevong 225,50

18-12-2015 8. Briketter 239,85

01-10-2015 8.plantesten Flemming Svanens kvt 254,00

01-10-2015 8. kul til at grille 277,00

01-10-2015 8. betalt telt 300,00

21-10-2015 8. håndmixer til huset 300,00

29-11-2015 8. køb af juledehorationer 350,00

01-12-2015 8. køb af juledehorationer 350,00

01-06-2015 8. Kaffe huset 378,00

01-08-2015 8. beborehuset kafe og the 380,80

10-12-2015 8. kaffe +Diverse ting til Huset 381,50

01-06-2015 8. Beboerhuset klude rengøring 387,79

01-10-2015 8. beborehuset kaffe + diverse 405,00

11-11-2015 8. toilet forhøjer + diverse ting til hu 439,00

01-12-2015 8. toilet forhøjer + diverse ting til hu 439,00

01-06-2015 8. Foto til huset 468,20

01-07-2015 8. indkøb til musik aften vin 502,00

01-12-2015 8. beborehuset julestue 543,70

01-07-2015 8. Beboerhus 592,00

01-10-2015 8.bage ting + kaffe til huset 644,50

05-10-2015 8. beborehuset kaffe + diverse 650,50



26-11-2015 8. beborehuset julestue 698,70

01-10-2015 8. betalt telt 700,00

01-10-2015 8. indkøb 50 år 729,90

01-10-2015 8. kaffe + klude til huset 741,64

17-11-2015 8. Genbrugsgruppen smørebrød 750,00

01-10-2015 8. ting til at lave grille med 754,00

01-06-2015 8. Betalt for øl til huset 1.280,00

01-10-2015 8. køb af øl + rensedunk 1.920,00

01-12-2015 8. udlæg for cafen 1.999,84

01-12-2015 8. tilbagebetaling for udlæg cafen 2.000,00

01-10-2015 8. indkøb 50 år 2.461,10

01-10-2015 8. øl 3.340,00

01-10-2015 8. indkøb 50 år 3.358,96

01-07-2015 8. bet. musikerne til 3.600,00

01-10-2015 8. 50 år jubi i huset 3.721,25

01-10-2015 8, boborehuset brogårdsplads musik 5.000,00

01-10-2015 8. musik i huset 50 år 5.000,00

01-10-2015 8. musik i huset Sch Hans aften 5.000,00

15-12-2015 8. bustur til mosgård 7.487,50

01-10-2015 8. bus til jylland 11.620,00

15-12-2015 8. Bustur til Lubek 12.575,00

17-12-2015 8. Tilskud til Juletræsfest 2015 500,00

01-12-2015 8. beborehuset julestue 698,70

01-12-2015 8. beborehuset julestue gløgg mix 79,50

01-12-2015 8. beborehuset julestue gløgg mix 79,50

26-11-2015 8.beborehuset julestue for meget 155,00

01-12-2015 8.beborehuset julestue for meget 155,00

29-11-2015 8. indtægt for jule glægg og 1.065,00

01-12-2015 8. indtægt for jule glægg og 1.065,00

01-10-2015 8. ejen andel tur til Århus 2.350,00

01-10-2015 8. ejen andel tur til Århus 2.350,00

01-06-2015 8. Ejenbetaling for tur til Århus 5.350,00

01-10-2015 8. Ejenbetaling for tur til Århus 5.350,00

01-12-2015 8. tilbagebetaling for udlæg cafen 2.000,00

06-11-2015 8. tilbagebetaling for udlæg cafen 2.000,00

12-11-2015 8. musik i huset til mad 2.000,00

01-12-2015 8. musik i huset til mad 2.000,00

01-12-2015 8. udlæg for cafen 1.999,84

06-11-2015 8. udlæg for cafen 1.999,84

06-11-2015 8. Regulering 3.169,56

85.188,34



06-11-2015 9. byfornyelse udvalget blomster 450,00

01-12-2015 9. byfornyelse udvalget blomster 450,00

01-12-2015 9. byfornyelse udvalget blomster 450,00

01-10-2015 9.byfornyelse 390,00

01-10-2015 9.byfornyelse 240,00

01-10-2015 9.byfornyelse blomster 216,00

01-10-2015 9. overført tove forlidt peng 36,00

1.332,00

Total 129.458,00
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At kalde 2015 et turbulent år er nok at tage munden for fuld, man må dog konstatere at der på 
kryds og tværs har været gang i meningsudvekslingerne. Selvom det til tider kan være 
udfordrende med alle de holdningstilkendegivelser, så betragter vi dem som et sundhedstegn, og 
tage imod med åbne arme – også selvom lakken engang imellem får nogle skrammer. 
 
Der er ikke noget der hedder forkerte holdninger, men derimod er forskellige holdninger, en 
forskellighed vi børe værne om. At beboerne i VA 4 Syd bidrager til debatten gør os alle klogere, 
og holdes debatten i et sobert sprog, så vil debatten være selvforstærkende, da flere får mod på 
at deltage, og dermed bliver det hele lidt mere nuanceret. 
 
Lad os sammen forsætte udviklingen, med at gøre VA 4 Syd til et endnu mere aktivt, attraktivt og 
anbefalingsværdigt sted at bo! 
 
I det forgangne år har afdelingsbestyrelsens medlemmer deltaget i 16 afdelingsbestyrelsesmøde 
og 2 beboermøder. Medlemmerne har hver især deltaget i et større antal afdelingsspecifikke 
møder og aktiviteter i afdelingens udvalg og grupper, samt en lang række møder i forskellige 
følgegrupper, konferencer, generalforsamlinger, repræsentskaber og kurser i både VA, BL og BO-
Vest regi.  
 
Over et år bliver det til en hulens masse tid, som bruges på alle mulige former for møder og 
aktiviteter. Lægger man hertil den tid som frivillige lægger i afdelingens grupper og udvalg, så er 
den samlede investering på mange tusinde timer - vel og mærket timer, som bred vifte af beboere 
stiller gratis til rådighed, og derfor TAK for indsatsen i 2015. 
 
På sidste års regnskabsbeboermøde blev afdelingsbestyrelsen opfordret til løbende at informere i 
Betonhjertet, så fra maj måned har der under overskriften ”Afdelingsbestyrelsens affærer”, bortset 
fra enkelte svipsere, været informeret om stort og småt. 
 
Tilstanden af Svanens stikvej og brug af Spættegrunden er to af de emner, som har været en del 
af ”Afdelingsbestyrelsens affærer” i Betonhjertet. Albertslund kommune har langt om længe 
vedkendt sig vedligeholdelsesansvaret for Svanens stikvej, men endnu ikke rykket ud med hvornår 
man har tænk sig, at leve optil dette ansvar. Når man kigger på hvilke krav der i dag stilles til 
kommunerne økonomi, så kan vi godt risikere der går rigtig lang tid før stikvejen prioriteres. 
 
Albertslund kommune har tilbudt afdelingen en brugsaftale på Spættegrunden, en aftale som løber 
i 5 år, hvorefter den kan forlænges. Også denne aftale har været længe undervejs, og principielt 
er en brugsaftale på 5 år ikke lige det vi havde ønsker os, men det er hvad vi kan få i første 
omgang. Der findes allerede en projektskitse for området, skitsen mangler priser og ellers en 
beboermøde godkendelse, før arbejdet kan sættes i gang. 
 
Udvaskning af asbest fra husenes eternit facader, er også en sag hvor kommunen har været 
deltager. Der har de senest par år været gennemført forskellige forsøg med afvaskning af eternit 
facaderne. Generelt har forsøgene givet gode resultater, hvilket kan ses i den sydlige ende af 
Ravnens Kvarter, samt omkring Brogårds Plads. I forbindelse med forsøgene har Teknologisk 
institut været inddraget, blandt andet for at få valideret den valgte afvaskningsmetode, og 
Albertslund kommune har været inddraget for at få vurderet behovet for yderligere tiltag. 
Konklusionen er at vi i forbindelse med afvaskning af husene skal benytte professionel 
arbejdskraft, som er godkendt til at udføre arbejdet, og at afvaskningsvandet skal opsamles i 
specielle filtre, som bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. 
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Albertslund kommune har også forholdt sig til den almindelige udvaskning af asbestfibre i 
forbindelse med eksempelvis regnvejr. Baseret på en undersøgelse Teknologisk Institut har udført 
for Miljøstyrelsen, så vurdere kommunen at der ikke umiddelbart vil være belæg for at foretage 
yderligere foranstaltninger. 
 
Det er dermed ikke tilladt for beboerne, selv at afvaske eternit pladerne! 
 
I 2015 har der været meget stille omkring den forestående renovering af vores boliger. Stilheden 
skyldes ikke manglende på interesse eller fremdrift, man at alle kræfter har været samlet omkring 
at få AB’s renovering sat i gang - en status opdatering er at finde i oktober udgaven af 
Betonhjertet, og så er det altid muligt at følge med på hjemmesiden www.masterplansyd.dk. 
 
Fra engang i løbet af april/maj måned sættes der igen fokus på renoveringen af VA 4 Syd. Det 
eksakte forløb er ikke endeligt fastlagt, men planen er at afholde en række beboer temamøder 
hvor vi sammen med arkitekter og rådgivere kan få belyst alle aspekter af renoveringen. Målet er 
at vi ender op med et gennemarbejdet renoveringsforslag, som kan forelægges et beboermøde 
inden udgangen af 2016. 
 
På afdelingsbestyrelsens såkaldte markvandring i slutningen af april 2015 var der primært fokus på 
facade, skure, plankeværker og stier. Renoveringen vil i allerhøjeste grad have indflydelse på de to 
sidstnævnte, idet det forventningen at alle de nuværende plankeværker bliver skrottet, samt at 
store dele af stisystemet vil blive gravet i stykker, for at få plads til de forskellige 
forsyningsledninger. På nuværende tidspunkt er det derfor kun plankeværker og stier i meget 
ringe forfatning, som bliver renoveret og i flere tilfælde sker der kun en levetidsforlængelse. 
Eksempelvis koster et helt nyt plankeværk mellem 15.000 og 25.000 kroner alt efter størrelse, og 
disse penge kan bruges bedre på et senere tidspunkt. 
 
Mange af afdelingens skure er i en så ringe forfatning, og der skal gøres noget. Bortset fra nogle 
enkelte skure, som skal rives ned for at gøre plads til udskiftningen af havefacaderne, så er disse 
ikke indeholdt i renoveringen. Det er ikke endeligt afgjort hvad der gøres, men de værst medtagne 
skal som minimum levetidsforlænges. 
 
Derimod er der ingen tvivl om, at der ikke er økonomi til at gøre det store ved facader i forbindelse 
med renoveringen. Afrensning af facaderne er der som tidligere nævnt nogenlunde styr på, men 
tidligere initiativer har vist, at der blandt beboerne er ønske om at kunne præge husenes 
udvendige fremtoning. Via arkitektfirmaet Vandkunsten, som også er en del af renoveringen, har 
vi fået udarbejdet et katalog med ideer til facade forskønnelse. Dette katalog overdrages til 
udvalget for kvarterudtryk og byfornyelse i håb om, at udvalget vil afprøve nogle af ideerne eller 
videreudvikle dem. 
 
Legepladsen i Ravnens Kvarter har længe haft brug for en opdatering, og der var derfor reserveret 
127.000 kroner på budgettet for 2015 til dette formål. Der foreligger en projektbeskrivelse, men 
arbejdet blev desværre ikke udført som ellers forventet, men det vil blive i gang sat ligeså snart 
vejrliget tillader det. 
 
Nærværende beretning vil blive suppleret med en kort mundtlig beretning på beboermødet. 
 
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
 

http://www.masterplansyd.dk/


Beretning for miljøgruppen marts 2015 – marts 2016  VA 4 syd 
 

Miljøgruppens medlemmer:  

Anne-Lise Hansen, Benny Pedersen, Lena Kujahn og Anette Voergård. 

Anette trådte ud af gruppen i august, men hjalp til ved de forskellige beboeraktiviteter 

sammen med Tonny, Willy, Tage, Henry og Jørgen. 

Lidt historie: 

Der har stort set altid været fokus på miljøet i 4 syd. Engang i 80èrne var der et projekt 

”Miljønærerne” og sådan har forskellige beboere været involveret indtil i dag. 

Miljøgruppen, som den ser ud i dag, har stort set eksisteret i 20 år. Tove Jensen og Jan 

Halle startede op og der er gået en del medlemmer igennem gruppen indtil nu. 

Anette og Lena har deltaget i ca.14 år. Anne-Lise og Benny er af nyere årgang. 

Der har været fokus på miljøet på mange måder: 

Vi har arbejdet på at involvere jer beboere så meget som muligt via Betonhjertet, på 

beboermøder, via beboeraktiviteter mv. 

Vi har desuden været aktive ud over afdelingen for at søge og give input til gode 

samarbejder med andre afdelinger, Agendacentret, kommunen og BO-VEST bl.a. om 

lokalplanen, den kommunale affaldsplan og andre ting. 

Af konkrete ting har vi haft energisparekonkurrencer for at yde råd og vejledning til, 

hvordan i kan spare på vand, el og varme – og penge. 

Vi har udarbejdet planer over renovering af jeres udearealer i samarbejde med jer. 

Vi har haft temaer på beboermøder og fået godkendt regler om udearealer, køleskabe mv. 

Vi har samarbejdet tæt med driften om udearealer og miljø- driftsvenlig vedligeholdelse. 

Vi har arrangeret adskillige beboeraktiviteter som: SLUK LYSET arrangement, Aftentur på 

volden, Grillaften på Brogaards Plads, Plante-Byttedag, Lysfest på Brogaards plads, 

Forårsrengøringer med betalt frokost, energisparekampagner med uddeling af sparepærer 

og spareskinner og meget mere. 

Vi har været en del af I Love Albertslund som Kongsholmgruppen, der samlede affald i 

parken. Det fik vi et diplom for, som en aktiv boligafdeling. 

Vi har deltaget i adskillige 2020 projekter og møder om renoveringen af vores huse, 

møder omkring temaer fra Agendacentret og miljøtemaer med kommunen. 

Vi har fået tildelt kommunens Grønt Diplom for vore arbejde. 

Alt dette kunne vi ikke have gjort uden jer beboernes opbakning. Tak for det. 

For tiden fylder forventningerne til renoveringen af vores huse ret meget og miljøgruppen 

synes ikke der er meget at arbejde på pt. 

Det tyder ikke på, at der er fokus på forskønnelse af vores afdeling, hverken i forhold til 

rengøring af facader eller fornyelse af udearealerne. 

Fokus er heller ikke på energispareforanstaltninger, da vores boliger ikke er tætte (vi fyrer 

for gråspurvene) og vandspildet er stort, når vi skal have varmt vand. 

Der har været polemik for og imod træfældning og vores græsslåningsforsøg. Det er godt 

med debat i afdelingen om vores arbejde, men det er ikke godt, når der bliver sået splid 

og sat spørgsmålstegn ved vores kompetence. 

På baggrund af ovenstående stiller vi ikke op til genvalg. 

Hvis andre har lyst er i velkomne til at føre gruppen videre. 
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Beretningen: 

Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en opsamling af 

arbejdet et par gange årligt på baggrund af miljøhandlingsplanen. Beretningen i 

forbindelse med valg på beboermøde i marts og en ½ års opsamling i efteråret. 

Miljøgruppens arbejde har været bestemt af Miljøhandlingsplanen, der er godkendt på 

beboermødet hvert år til marts.  

 

Orientering til beboerne: 

Vi har løbende orienteret beboerne i Betonhjertet, via andre skrivelser og i andre 

sammenhænge vi har deltaget i. 

Henvendelser fra beboerne, bliver behandlet i samarbejde med driften og/ eller 

afdelingsbestyrelsen. 

Vi har arbejdet med flg. Indsatsområder: 

Grønt regnskab: 

Vi har orienteret i Betonhjertet om, hvordan i kan sammenligne jeres vand-, varme- og 

elforbrug på kommunens hjemmeside. Det kan i fortsat på: 

http://groentregnskab.albertslund.dk/boliger/dit-boligomraade/albertslund-syd-va-s-

gaardhuse . 

Tallene for afdelingen er fra 2014, men kan bruges som sammenligningsgrundlag indtil 

tallene for 2015 bliver offentliggjort. 

Der ligger stadig et ”sparometer” i miljøgruppens skuffe eller hos driften, så man kan måle 

sine elapparater for forbrug. 

Affald: 

Der er nedsat en affaldsgruppe bestående af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, 

genbrugsgruppen, miljøgruppen og driften. 

Beboermødet har besluttet hvilken ny affaldsordning vi skal have, men gruppen har ikke 

været indkaldt længe, men vi forventer, at der kommer et nyt beboermøde i løbet af 

foråret til endelig beslutning. 

Udearealer: 

Vi har afholdt markvandringer med driften. Vi har løbende fulgt op på disse sammen med 

driften. 

På grund af den kommende renovering er der ellers ikke sat de store projekter i gang. 

Vi har indtil nu arbejdet på at skemalægge fællesarealerne med henblik på at inddrage 

beboerne i forskønnelsen af udearealerne til renoveringen er overstået. 

Der har været en del polemik om træfældning eller ej. Det er ikke nemt at gøre alle 

tilfredse, men efter de regler, der er godkendt af beboermøder, skal vi så vidt mulig 

bevare stor beplantning og ved ændringer på fællesarealer skal beboerne omkring høres. 

I love Albertslund: 

I forbindelse med Agendacentrets kampagne for renholdelse af vores by, ”adopterede” 

nogle beboere Kongsholmparken. ”Kongsholmgruppen” arrangerede ”hyggespredning” 

med oprydning både i vores afdeling og i parken. Det blev en succes. Parken var flot det 

meste af sommeren og takket være driften var der ikke meget at rydde op i afdelingen. 

Dog skal det siges, at sommervejret ikke var det bedste, så det blev en let omgang i år. 

 

 

 

http://groentregnskab.albertslund.dk/boliger/dit-boligomraade/albertslund-syd-va-s-gaardhuse
http://groentregnskab.albertslund.dk/boliger/dit-boligomraade/albertslund-syd-va-s-gaardhuse
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Afdelingens 50 års jubilæum: 

I september blev vi 50 år. Der blev festet med musik og taler. 

På Brogaards plads blev Mikael Hansens projekt indviet med besøg fra borgmesteren og 

tale fra kulturudvalgsformanden, med efterfølgende musik i huset af Nielsens Swingtime. 

 

Masterplanen: 

Vi har ikke hørt meget til masterplanen. 

 

Det af afdelingsbestyrelsen nedsatte udvalg til forskønnelse af vores afdeling har desværre 

ikke været i gang. Ud over de 3 plantekummer, der er etableret langs Svanen. 

 

Beboerarrangementer: 

Vi har afholdt diverse beboerarrangementer. Der har været god opbakning til disse 

arrangementer – tak for det! 

SLUK LYSET arrangement, Aftentur på volden, Grillaften på Brogaards plads og Lysfest 
samme sted. 
 

 

Regnskab for 2015: 

Vi har i år brugt alle pengene ud af et budget på 5.000 kr.. Udgifterne har været til 

beboeraktiviteter og til frokost. 

 

 

Miljøgruppen 



Beretning fra Beboerhusudvalget 

 

Der er 6 faste ugentlige arrangementer i beboerhuset: 

Fotogruppen 

Nørkleklubben 

Stolegymnastik 

IT-undervisning 

Morgenkaffe med boller 

Café Ørnen 

og 

”Sydspætterne” hver 14 dag 

 

Der er afholdt fastelavnsfest i beboerhuset, og der har været arrangeret busture til ”Den gamle 

by” i Århus, ”Moesgård Museum” i Århus og juletur til Lübeck. 

 

Der har været afholdt 7 koncerter i årets løb: 

I februar og Sct. Hans aften med det græske orkester ”Dirty Band”. 

Tur på volden med musik af Dan Nielsen. 

Og ikke mindst afdelingens 50 års jubilæum med genindvielse af Brogårds Plads og Michael 

Hansens ”Porten til syd”.  Der var gratis spisning for beboerne og underholdning 

med 2 lokale orkestre ”Desperado Rocks” og René Nielsens ”Swingtime Band”. 

Sangaften med svenske Rune og  lokale René. 

Musik- og sangaften med Finn Alfred Larsen. 

 

Vores samarbejde med beboerhusmedarbejderen fungerer fint, og hun sørger bl.a. for det 

praktiske arbejde i forbindelse med udlejning af huset og ved arrangementer. 

 

Vi glæder os til ombygning af huset, og afventer den endelig prissætning for ombygningen, som 

gerne skal finde sted i juli måned. 

 

Beboerhusudvalget 

01.03.2016 

 

 



Beretning Sydspætterne 2015. 

Året 2015 har vi været samlet hver anden onsdag til kaffe og hjemmebag. Vi har 

holdt påske- og julefrokost samt Bingo. Der har været ture ud af huset: skovtur – 

Sporvognsmuseet – Frilandsmuseet – Arken – Den Blå Planet og Folketeateret.  

I år skal vi til Korsbæk på Bakken, og da vi skulle betale depositum for dette, måtte vi 

ansøge Beboerhusudvalget om en overskridelse af vores budget, som vi fik lov til. 

Derfor har vi i 2015 brugt 1545kr. for meget af de 8000 kr. vi havde. Disse penge 

trækkes fra det beløb vi har fået bevilget for 2016.  

Zita, Inga og Anette. 

Sydspætterne. 



Dato: 15. feb. 2016 

Forslag til ombygning af beboerhus 

 

Det er efterhånden 10 år siden at beboerhuset blev en realitet, og det bruges af rigtig mange 

beboere og grupper her dag, samt til møde, arrangementer, beboerudlejning, events, etc. 

Der er et ønske om at lave nogle ændringer i huset så det bliver mere brugbart og kan huse flere 

mennesker til møde og lign. 

Opgaver: 

1 Vægge i depot-/rengørings-/ varme-/el-rummet som står midt i bygningen fjernes 

og loftplader over disse nedtages. Ovenlys fjernes og konstruktion opbygges som 

resten af loft/tag.  

2 El installationer i rummet flytte, og monteres langs væg mod gang, så der bruges 

så lidt plads langs væg som muligt. Der skal laves en afskærmning/skab om disse. 

3 Fjv. Varme stik, varmeunit, vandstik og evt. afløb flyttes og opsættes langs væg 

mod gang, så der bruges så lidt plads langs væg som muligt. Der skal laves en 

afskærmning/skab om disse. Nuværende rengøringsrum bibeholdes med vand, 

vaske og afløb, langs væg mod gang, så der bruges så lidt plads langs væg som 

muligt. Der skal laves en afskærmning dette og der skal være adgang fra gang. 

Muligvis kan eksisterende dør bruges. 

4 Ventilations kanaler i hele huset fjernes og afproppes, og huller lukkes. 

5 Der opsættes nye akustiklofter i hele rummet, herved spares maling af loftet. 

6 Der skal laves nye tænding og belysning i alle 3 rum. 3 x 1 tænding langs vægge 

og 3 x 1 tænding til loftlamper. Beboerhusgruppe vender tilbage med forslag til 

belysnings armaturer af typen LED som skal være dæmp bar. Alle 6 tændinger 

skal kunne dæmpes.  

7 Toilet skal renoveres: Det lille toilet + rum og gang skal istandsættes med nyt 

toilet, vask og spejl, og der skal ny gulvbelægning i begge toiletter + gang. 

8 Der skal laves gulvafløb i køkkenet: så det er muligt at spule gulv 

9 Den eksisterende foldvæg skal udvides, så den kan opdele rummet. 

10 Depotrum flyttes til nuværende kontor eller it-rum 

11 TV og lyd anlæg flyttes. 

12 Alle rum males, vægge, lofter, vinduer, etc. 

13 Køleskabe, stik, flyttes og indbygges i væg til fest lokale. 

14 Der opsættes nye skabe til service mv. langs væg mod gang. 



15 Opsætning af ny foldevæg under støttedrager, alternativt at forlænge den 

eksisterende. 

16 Etablering af dampafgang til det fri og gulvafløb i køkken og hcp. Toilet. 

 

Overslagpris på ovenstående ombygning er ca. 845.000 inkl. Moms. 

Beløbet finansieres overskud fra tidligere år. 

Forslaget er fremsat af beboerhusgruppen i samråd med afdelingsbestyrelsen og driften. 

 

Maling af lofter, vægge, vinduer, paneler, døre og radiatorer kr. 135.000,- 

Flytning af fjernvarmeunit og vand    kr.   65.000,- 

Flytning af fjernvarmestik     kr.   35.000,- 

Flytning af el-tavler og installationer   kr.   75.000,- 

Ændring af lys installationer og tændinger   kr.   95.000, 

Rådgiver                                                 kr.   55.000,- 

Nedtagning af vægge og vent. Kanaler og rep. af væg/loft/ovenlys kr.   75.000,- 

Opsætning af akustikloft i hele rummet   kr.   50.000,- 

Diverse, gulv reparationer, Skabe, lyd anlæg, etc.  kr.   95.000,- 

Ny foldevæg     kr.   85.000,- 

Uforudsete udgifter 10%    Kr.   80.000,- 

Overslag i alt     kr.  845.000 

 



 
4 SYD 

 
Forslag fra afdelingsbestyrelsen til beboermødet den 15. marts 2016 

 

 
 

Ved parkeringspladserne i Duens og Hanens kvarterer er der etableret flytbare spærringer, for 

at forhindrer utilsigtet motorkørsel på afdelingens gangarealer. Baggrunden herfor er 

gentagende eksempler på motorkøretøjer, som har befundet sig på områder hvor de intet har 

at gøre, og henvendelse til synderne har ikke haft nogen effekt. 

 

Motorkørsel på afdelingens gangarealer ikke er tilladt, hvilket fremgår af den gældende 

husorden, som er vedtaget på beboermøde den 19. juni 2013. 

 

De gentagende eksempler med motorkøretøjer på gangarealerne, betragter vi som værende et 

problem, vi som beboere ikke bør ignorerer - biler høre grundlæggende til på vejene, ikke 

mellem husene, på gangstier og fortove hvor store og små beboere skal kunne færdes i 

tryghed. 

 

Da husordenen i sin tid blev vedtaget var der ingen, som skænkede beboerhuset en tanke. 

Men med det høje aktivitetsniveauet der er i huset, samt de mange udlejninger, så vil 

håndhævelsen af det nuværende kørselsforbud, være til gener for alle brugere, hvilket ikke er 

ønskeligt. 

 

Følgende foreslås: 

 Kørsel i forbindelse med af og pålæsning ved beboerhuset gøres tilladt. 

 Regler for leje af beboerhuset konsekvensændres, så det fremgår af lejeaftalen, at 

kørsel er tilladt i forbindelse med af og pålæsning. 

 Forholdene på og ved Duens parkeringsplads gøres mere brugervenlige. 

 

Husorden: 

III Omgivelserne -> Motorkørsel 

 

  Nuværende 7 Motorkørsel på gangarealer er ikke tilladt. 

Ejendomskontorets nødvendige motorkørsel er friholdt. 

 

 Ændres til 7 I forbindelse med afdelingens aktiviteter i beboerhuset eller ved 

beboernes leje af beboerhuset, er der med henblik på af og pålæsning, 

mulighed for at køre til og fra beboerhuset via parkeringspladsen i 

Duens Kvarter. 

Motorkørsel på gangarealer udover ovenstående er ikke tilladt. 

Ejendomskontorets nødvendige motorkørsel er tilladt. 

 

Regler for leje af beboerhuset: 

 Nyt punkt 11 I forbindelse med leje af beboerhuset, er der med henblik på af og 

pålæsning, mulighed for at køre til og fra beboerhuset via 

parkeringspladsen i Duens Kvarter. 

 

Fysiske forhold - Duens Kvarter: 

 Den nuværende pullert midt i flisearealet nedtages. 

 Langs kantsten placeres 4-5 pullerter i en indbyrdes afstand, som tillader uhindret 

passage for blandt andet cykler, el scootere og ejendomskontorets køretøjer, men ikke 

biler. 

 De 2 pullerter længst til venstre, set fra parkeringspladsen, skal være hængslet i 

bunden således de kan lægges ned, og derved passeres i bil - normalt skal kun den ene 

lægges ned. 

 Begge vippepullerter udstyres med hængelås. 

 Nøgle til hængelåse udleveres til lejere af beboerhuset, samt til medlemmer af 

beboerhusgruppen. 



Forslag til beboermødet den 15. marts 2016 

 

 

De opsatte forhindringer/stolper ved Duens Kvarter fjernes. 

De opsatte stolper er til gene for cyklende beboere, og flere har allerede haft 

sammenstød med dem, fordi de har en placering, der er farlig for cyklister. 

 

Der er ingen saglige begrundelser for at opsætte stolperne.  

Begrundelsen fra bestyrelsen har været biltrafik på stierne, men biltrafik har kun 

været et problem, da flyttefirmaet Bødskov flyttede for genhusede beboere, 

normalt er der ingen problemer. 

 

Bilkørsel til beboerhuset vil stadig være lovlig, når der skal aflæsses varer til huset. 

Nu er det bare blevet mere besværligt, fordi man skal have en nøgle til stolpen og 

løfte den tunge stolpe op. 

 

Væk med de opsatte stolper – de er ikke nødvendige! 

 

 

Jørgen Hansen, Tonny Lilja, Willy Andersen, Tove Meyling 

Beboerhusudvalget 

28.02.2015 



Kommissorium

Type aktivitet Genbrugsgruppen
Deltagerkreds Beboere i VA 4 Syd

Formål Bedre sortering af affald på genbrugspladsen

Gøre beboerne bevidste om værdien af at sortere og genbruge affald.

Styregruppe Styregruppen består af 3 medlemmer som indstilles af genbrugsgruppen til
valg som så vælges på beboermødet i afdelingen.

Økonomi Genbrugsgruppen udarbejder et budget, som indarbejdes i afdelingens
budget.

Organisering Styregruppen fungere i det daglige som genbrugsgruppens ledelse, og er som

sådan ansvarlig for at der i samarbejde med hele gruppen:

• afholdes 2 ~rlige møder for gruppens medlemmer -

styregruppen udarbejder dagsorden, mødeindkaldelse og

økonomisk oversigt

• at der udarbejdes vagtplaner

• at der udarbejdes at kommissorium for genbrugsgruppen, og at

dette vedligeholdes

• at være gruppens kontakt til driften, afdelingsbestyrelsen og

andre relevante samarbejdspartnere

• at videreformidle gruppens holdninger og ønsker

Genbrugsgruppen passer pladsen i henhold til de på beboermødet vedtagne
regler, samt interne aftaler, og hjælper beboerne med råd og vejledning.

Adgang Medlemmer af gruppen som ikke har vagt, må være på pladsen som

almindelige beboere.



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

Ordensregler for genbru~lads- & hal.

Det er KUN VA 4 Syd's beboere (Uglen-, Ravnen-, Ørnen-, Svanen-, Duen-, Hanen- & Spættens Kvarter) som
må benytte genbrugspladsen- & hallen.

Hvis affald afleveres i sække SKAL disse være klare plastiksække så man kan se hvad der er i sækkene.
Andre sække som sorte plastik og brune papirsække vil blive afvist.

Hvis der er tvivl om den besøgende har bopæl i afdelingen, har genbrugsmedarbejderen tilladelse til at
spørge om dokumentation fra den besøgende.
Hvis den besøgende ikke kan dokumentere at have bopæl i afdelingen kan denne afvises.

Genbrugsmedarbejderen skal vejlede og hjælpe beboerne på en venlig måde til rigtig sortering af deres
affald, således at det kommer i de rigtige containere.

Alle besøgende skal rette sig efter genbrugsmedarbejdernes anvisninger.

Den tilstedeværende genbrugsmedarbejder afgør, hvorvidt det indleverede er genbrugsegnet, eller skal
kasseres. Hvis beboeren ikke ønsker det indleverede genbrugt skal dette ønske respekteres.

Der må ikke hentes ting op af containerne på pladsen.

Transportvogne, trillebør m.v. kan udlånes mod kvittering i udlånsmappen.

Børn under 15 år har kun adgang ifølge med voksne.

Hunde må gerne medtages til genbrugspladsen, men de SKAL være i snor. TAG HENSYN!

Der må ikke nydes øl, vin eller spiritus på genbrugspladsen og i hallen.

Vagthavende genbrugsmedarbejder er ansvarlig for orden på pladsen og i hallen, og når pladsen/hallen
forlades skal der være ryddeligt og der skal være aflåst overalt.

Kommunen har udsendt en folder om affaldssortering. Folderen kan fås på ejendomskontoret.

Disse ordensregler er godkendt på beboermødet den. Xx. Marts 2016


