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Albertslund d. 28. marts 2017 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. marts 2017 

 
Deltagere: Bendte, Kjeld, Kirsten og Lene 
 
 
1. Status på affaldsordning 
Det fungerer godt med sorteringen og der ser umiddelbart fint ud, selv om der ikke er fjernet 
storskrald.  
Der er store problemer med tømning af haveaffaldet. Aftalen var fra start, at der skulle tømmes en 
gang om ugen, mens Jan har ændret denne til hver 14. dag. Bendte aftaler med Jan i forhold til at 
ændre tømningen til en gang om ugen. 
 
Plastcontaineren er ofte meget fyldt op mod tømningen, men det er kommet som en overraskelse 
at der er meget plast generelt og kommunen overvejer alternative løsninger. Plasten kan 
komprimeres mere. Vi afventer information fra brugergruppemødet. Bestilling af en container vil 
medføre, at miljøstationen skal udvides. 
 
Der er fortsat problemer i forhold til indkøring af ruter for afhentning af affald. På brugergruppe-
mødet henstilles til, at datoer for afhentning af affald rettes, så det er ens på alle websider –
særligt på albertslund.dk.  
 
 
2. Fællesarbejde 
Arealet ved nr. 2 skal ordnes og der skal sås græs. 
Palle i rabat ved vej ud for nr. 2 er rester fra arbejde i nr. 14. Kirsten drøfter fjernelse med nr. 14. 
 
 
3. Generalforsamling herunder regnskab, budget og evt. forslag fra bestyrelsen 
Generalforsamlingen afholdes den 27. april kl. 19.00 på skolen. Bendte har bestilt lokale, Kjeld 
køber smørrebrød, øl/vand.  
Lene skriver indkaldelse mv. Tilbagemelding om deltagelse til Kjeld senest den 20. april. 
Forslag om ændring af kontingentbetaling blev godkendt at bestyrelsen til behandling på 
generalforsamlingen. Bendte undersøger om ændringer af vedtægter skal godkendes i 
kommunen. 
 
Forslag om at tilbagebetale 500 kr. pr gang man deltager i fællesarbejdet ved en 
kontingentforhøjelse på 1.000 kr. Lene sender forslag rundt til kommentering. 
 
Forslag under evt. om ønsker til de 2 pladser mod stien ved Elmehusene. Stemningen for 
afholdelse af grillfest i august herunder nogle ansvarlige uden for bestyrelsen afklares. 
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Forslag til beretningen blev drøftet. Fremsendes til Lene inden generalforsamlingen af hensyn til 
referatet. 
 
Kjeld spørger John Eriksen om han vil være dirigent på generalforsamlingen. 
 
Kirsten omdeler indkaldelsen til beboerne. 
 
 
4. Carporte 
Bendte har modtaget oprindelige carportaftaler fra Hammer. Lene retter, så afsnit med betaling 
og godkendelse af kommunen herunder ibrugtagningstilladelse fjernes. Desuden ændres 
opsigelsesfrist til 31. december 2017.  
Herefter lægges skabelon for carportaftale på hjemmesiden. Der mangler aftaler for alle indflyttet 
efter nr. 30, 15, 28, 2 og 3, 26.. 
 
 
5. Evt. 
Lene er indkaldt til møde som lysambassadør for GF Den Østrigske Villaby den 5. april. 
Bendte kontakter Christian vedr. nærmere beskrivelse af indhold på informationsmøde om 
energiforbedringer, så der kan omdeles seddel til beboerne. 
Hammer har fortsat problemer med fremløbstemperaturen. Der kendes ikke til andre, som har 
problemer med dette. 
 
Der er ikke kommet en tilbagemelding fra Hammer vedr. fibernet, som aftalt på sidste 
generalforsamling. 
 
 
6. Næste møde 
Tirsdag den 2. maj hos Kirsten kl. 19. 
 
 
Referent Lene Hansen 


