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Albertslund d. 20.9.2014 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Den Østrigske Villaby d. 18.9. 
Mødested: Hos Bendte 

Mødedeltagere: Susanne, Keld, Kirsten, Lene, Michael og Bendte. 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat af bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen blev godkendt.  

Nyt fra foreningen  

Susanne orienterede fra brugergruppen omkring affaldsplan. Vi skal til at sortere vores affald så der 

kan gå mere til genbrug. Det skal sorteres i glas, metal, plast, papir, pap, rest- og madaffald. Det kan 
få betydning for hvor meget vi skal betale i gebyr. Hvis der kan genbruges noget mere vil vi kunne få 
sat vores gebyr på afhentning af affald ned. Det kræver at vi skal have et nyt system til sortering af 
affald ved vores huse. Der er forskellige muligheder som kan ses op kommunens hjemmeside. Besty-
relsen vil se nærmere på de muligheder der er og samtidig se på, om vi skal gå fra en A-ordning til at 
få en B ordning omkring vores miljøstation. Med den nuværende ordning får vi afhentet skrald hver 
uge. Den nye ordning kan man nøjes med afhentning hver 14 dag i vinterhalvåret. 

Der er blevet sparet på varmen i Albertslund. Man vil bruge nogle af de sparede penge på at ansætte 
en miljøkonsulent.   

I Brøndby er der lavet et forsøg med at blødgøre vandet. Hvis det giver gode resultater kan det være 
vi også får glæde af det.  

Der har været en del snak omkring vores post nr. Om det skal være 2600 eller 2620.  Kirsten vil ud-

dele en stemmeseddel, for at få en tilkendegivelse af, hvad den enkelte grundejer mener vores 

postnr. skal være. Susanne vil kontakte kommuner for at orientere om vores holdning. 

Vi skal have repareret tagrenden på carportene, før vi kan tage stilling til om det er nødvendigt at 
lægge mere asfalt på vejen ved Arnes og Susannes carporte.  

Fællesarbejdet 

Vi prøver om stigen kan hænge på bagsiden af skuret ellers på bagsiden af en af carportene. 

Susanne har ikke fået tilmeldinger til I LOVE ALBERTSLUND. 

Vi skal have repareret buskrydderen. Hvis det ikke kan gøres, indkøbes der en ny. 

Der skal trækkes bynke op på stien ved Pilehusene. Og brændenælder på stien mod Elmehusene. 

Ellers skal der luges og vedligeholdes de sædvanlige steder.  

Affaldspladsen skal males. 

Bendte hænger mødelisten op i skuret.  

Kirsten snakker med Arne omkring hans hjælp med grønne arealer. 

Keld og Susanne kommer 5. oktober. 

Kirsten og Bendte kommer 26. oktober. 

 

MVH. 

Bendte 

 


