REFERAT
AFDELINGSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 21. JUNI 2021 KL. 18, FESTSALEN, HEDEMARKSVEJ 10
Til stede: René Løfqvist, Natascha S., Øyvind H., Jørn I., Christina M., Stig L., Stiig S., Mohamed M., Søren
Holm (Ejendomsleder), Laura von der Maase (AKB)
Afbud: Søren O., Søren Holm
Fraværende:
Gæster: Kirsten (beboer), (beboer)
Ordstyrer: Mohamed Moumou / Christina M.
Referent: Laura von der Maase (AKB)

0. Beboerhenvendelse, Gæst
Ros, fordi hun tidligere har henvendt sig til AB vedrørende udendørs belysning ved stierne ved
blok18. Det er kommunen der er ansvarlig for det pågældende lys, og der sker noget nu. Det er
dejligt.
d. 12.08.20 har beboeren henvendt sig til EK og René vedr. larm fra bazarens udendørs maskineri,
og mener ikke, at hun har fået svar endnu.
Svar: René svarer, at sagen blev overgivet til administrationen, som dengang behandlede sagen.
Eftersom Søren Holm, ejendomsleder, ikke er til stede på dette møde, skal han henvende sig til
beboeren vedrørende behandling af sagen.

Godkendelse af nyt forslag til dagsorden
Godkendt (som den fremgår i dette referat)

1. Godkendelse af tidligere referater
D. 1.3.21021 og d. 22.3.2021 :
Godkendt, med følgende kommentar (særskilt standpunkt fra Stiig S.) SE BILAG 1

2. Formanden
2.1. Oplæg til klage over bed med vilde blomster
Vedrørende klage over bed:
Forslag 1:
1. Beboeren og miljørådet tager dialog om, hvordan beboeren kan vedligeholde hegnet foran haven.
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2. Det er aftalt med projektleder, at der efter sommerferien dvs. august/september, her kommer vild
med Vilje ud i Hedemarken, så der kan udarbejdes et forslag over vores udearealer
Dette arbejde komme i bedste fald til at tage et par måneder, meningen er der skal være
beboerinddragelse. I denne forbindelse er det også vigtigt at sige - det samme arbejde også
kommer til at foregå i Tema 4 – udearealer.
3. Vængets Miljøråd bevares, hvis miljørådet nedlægges vil det være en forringelse af
beboerdemokratiet, vi har lige vedtaget en frivillige håndbog, netop for at styrke det frivillige
arbejde i Hedemarken, det giver ikke mening at gå ud og nedlægge miljørådet, tværtimod kan vi
tale om at styrke miljørådet som er en vigtig del af vænget.
Ændringsforslag 1: Det pågældende bed føres tilbage til det græs-bed det var før det blev til bed med vilde
blomster. Bedet med vilde blomster nedlægges således.
Beslutning: Ændringsforslag 1 er vedtaget
Vedr. udførelse og betaling af dette stykke arbejde:
Forslag 1: Driften udfører og Miljørådet betaler (5 stemmer for, 2 stemmer imod)
Ændringsforslagene frafalder hermed.
Ændringsforslag 1: Miljørådet udfører og miljørådet betaler
Ændringsforslag 2: Driften udfører og driften betaler
Beslutning: Forslag 1 er vedtaget.
Det føres til referat, at Stiig S. har et særskilt standpunkt.

Det føres til referat, at Mohamed Moumou og Jørn Ipsen forlader mødet.

2.2. Forslag til konklusion på indsigelser fra beboer
BILAG 2 : Svar til beboer fra AB
Beslutning: Svaret jf. bilag 2 er vedtaget.
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Forslag 1: Henvendelse til AP med kommentar til artikel i AP vedr. artikel om Hedemarken d. 9. juni 2021
Forslag 1: Vedtaget

Ændringsforslag 1: Der skal i henvendelsen indskrives noget om, at der i artiklen er ukorrekte
informationer.
Ændringsforslag 1: Bortfalder efter vedtagelse af Forslag 1

Ændringsforslag 2: Henvendelsen ændres til:
“Jeg kan ikke komme ind på detaljerne i Hedemarkens dialog med kommunen men det er
korrekt, at vi samarbejder om en mulig omstrukturering af kommunens lokalebrug i
Hedemarken. I forbindelse med Hedemarkens helhedsplan er der nogle ønsker og planer som
vi ønsker at implementere og det gøres bedst med en fornuftig dialog med kommunen.”
Ændringsforslag 2: Bortfalder efter vedtagelse af Forslag 1

Ændringsforslag 3: Henvendelsen underskrives af Afdelingsbestyrelsen, fremfor Formanden af AB alene.
Ændringsforslag 3: Vedtaget (Det føres til referat, at Stiig S. har et særskilt standpunkt, og er imod dette)

Beslutning: Henvendelsen som den fremgår i Bilag 3 er vedtaget jf. ovenstående ændringsforslag

2.4. Manglende information om invitation til et kommunalt møde vedr. nedlæggelse af Hedemarksvej
langs fængselsgrunden
Beslutning: Stiig S’ indsigelse frafalder, efter det kommer frem, at kommunens henvendelse til René er
blevet væk i systemet – Det er ikke René der med overlæg har undladt at videregive informationen.
René deltager til mødet d. 24. juni (kl. 17.19:30, hvorefter han deltager i Tema 4 arbejdsmøde i
Hedemarken). René beder kommunen om et nyt, uddybende møde med kommunen efter sommerferien.

Det føres til referat, at AB har kritik til Albertslund kommune, da deres invitation er kommet med meget kort
varsel.

3. Ejendomslederen – Hele punkt 3 er udsat pga. sygdom
3.1. Gennemgang af procedure for godkendelse af referat, bilag, dagsorden osv.
3.2. Vedr. vedligehold af områder og inventar
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4. Bestyrelse
4.1. Afklaring af kompetencer i bestyrelsesarbejdet og definering af disse
Beslutning: Punktet behandles på et temamøde, med dette ene punkt på dagsordenen. Mødes afvikles
efter sommerferien.

Det føres til referat, at Stiig S. har et særskilt standpunkt, at det burde behandles på dette møde, hvorvidt
der skal laves en bestyrelseshåndbog, hvor de ting man på et evt. temamøde finder ud af, skal fremgå.

4.2. Vedr. indstilling og opfølgning på husorden, haveregler, p-regler, elektronisk beboermappe m.m.
Beslutning: Samtlige regler/reglementer for og i Hedemarken gøres tilgængelig et samlet sted på
hjemmesiden, inklusiv beboermappen. Dette har AB hermed vedtaget og forpligter sig til at
iværksætte arbejdet hurtigst muligt.

4.3. Vedr. opfølgning på klage fra beboer om biodiversitet og beplantning i Hedemarksvænge
NOTE: Punktet behandles under punkt 2.2.

4.4. Vedr. opfølgning på mulighederne for at lave aftaler for Nyvej og Hedemarksvej (parkering)
Status: Det var tidligere AB medlem, Rachida, der skulle undersøge dette. Eftersom hun er trådt ud af AB,
er det en anden der skal overtage arbejdet.

4.5. Vedr. opfølgning på muligheden for streaming af AB møder
Status: Besked fra Søren Holm: Det skal gøres helt klar fra KAB’s side hvordan det skal håndteres mht.,
GPDR, og disse svar venter vi pt på. Det føres til referat, at der skal rykkes på dette i KAB.

4.6. Vedr. opfølgning på offentliggørelse af forretningsføreaftalen
Status: Det er OB’s ansvar at offentliggøre denne. Den kan godt sættes på Hedemarkens hjemmeside, men
det er OB’s ansvar at gøre Kommunikationsmedarbejderen opmærksom på opdateringer (OB er juridisk
ansvarlig for dette). René tager fat i KAB vedr. dette.
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4.7. Orientering vedr. afklaring om bestyrelsens arbejde
NOTE: behandles under punkt, 4.1.
4.8. Opsamling på diverse emner fra tidligere afdelingsmøders beslutninger
Punktet udsættes pga. ejendomslederens fravær

4.9. Brug af vedligeholdelseskonto til vedligehold/opdateringer af køkkener i Vænget
Punktet udsættes pga. ejendomslederens fravær

Råderetskataloget skal offentliggøres på hjemmesiden – Søren Holm skal sende dette til
kommunikationsmedarbejderen, så hun kan sætte det på hjemmesiden.

4.10.

Vedr. udlejning af alle udlejningslokaler i Hedemarken

Beslutning: Alle beboerlokaler i Hedemarken kan fremover lejes ud (jf. de gældende restriktioner fra SST)
Fredag kl. 14:00 til mandag morgen kl. 05:00.
* A-salen, B-salen, C-salen og Festsalen.

4.11.

Vedr. postboks i Hedemarken

Punktet udsættes pga. ejendomslederens fravær

5. Udvalg
5.1. Lokaleudvalg
Orientering: Arbejdet med at udvide VOKS’ gård i C-salens have er påbegyndt.
Kommentar: De beboere der har lejet C-salen, er ikke blevet informeret om at der er arbejde i haven. Det er
for dårligt.
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5.2. Hedemarkens Boligsociale Udvalg (HBU)
5.2.1. Indstilling vedr. ophæng af bannere
Indstilling: Tilladelse til ophæng af bannere på følgende steder: Ved vaskerierne, ved kiosken og ved
indgangene til boldbanen med kunstgræs.
Beslutning: Godkendt
Kommentar: Det må ikke blive en skilteskov!
5.3. Kommunikationsudvalget
Intet nyt
5.4. Festudvalget
Orientering: De sidste to arrangementer er blevet afholdt. Det var en succes.

5.5. Fysisk Helhedsplan
Intet nyt
5.6. Miljørådet
5.6.1. Miljørådets arbejdsmetoder og demokratiske processer
Indstilling: Bestyrelsen tager en beslutning om afklaring og en beslutning om den fremtidige drift af
miljørådet.
Beslutning: Forslaget bortfalder
Det føres til referat, at grundlaget for indstillingen ikke er dokumenteret nok.

Ændringsforslag 1: Der iværksættes en revision af miljørådets regnskaber, så det kan tydeliggøres, hvad
pengene bliver brugt på, de sidste 2 år (juni 2019 frem til juni 2021). Der skal være overensstemmelse
mellem hvad der er besluttet (ført til referat) og de udgifter der reelt har været.
Beslutning: Ændringsforslaget er vedtaget (Forretningsudvalget udfører arbejdet)

6. Bevillinger
Intet nyt

7. Eventuelt
Intet nyt
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8. Lukket punkt
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BILAG 1
AB møde referat d. 21.6.2021

Godkendelse af tidligere referater (1/3 & 22/3).
Disse referater mangler godkendelse. Inklusive rettelser og kommentarer.
(Jeg har tidligere fremsendt kommentarer til disse)
Vedr. Referat fra mødet d.1/3-21
Pkt.2.2 Opgradering af internet:
Beslutning - Det skal være op til Afdelingsmødet at beslutte, hvad der endeligt skal ske.
Pkt.5.1. Boligsocial Helhedsplan:
Nogle i AB føler sig overset i processen af ansættelse af Lone Kaas. Søren Holm påpeger, at det er det
boligsociale udvalg der har taget diskussionen, og i sidste ende er det Søren Holms beslutning.
Der er ikke nævnt, at årsagen til problematikken om processen af ansættelse af LK, skyldes en
manglende afklaring fra afdelingsbestyrelsen om deres ønsker om kompetencer og arbejdsområder til
en ny medarbejder. Det blev ikke gennemarbejdet, men beslutningen blev truffet ud fra et ”det er
nemmest” princip.
Der skal/bør der tages særligt hensyn til ved ansættelse af nye medarbejdere. Ganske som det blev
gjort med ansættelse af ejendomsleder under AKB Albertslund.
Ansættelseskompetencen ved ansættelse af ejendomsfunktionærer ligger hos ejendomslederen.
Men afdelingsbestyrelsen er ikke bekendt med hvorledes det forholder sig med andre stillinger under
AKB Albertslund.
TILFØJELSE:
SH informerede kort om ansættelse af ejendomsleder på mødet d.17/5-21, dog undtaget
nedenstående.
”jf. lovens § 39. Det er boligorganisationens bestyrelse, der
foretager afskedigelser og ansættelser, men bestemmelsen forudsætter, at der i rimeligt omfang tage
hensyn til afdelingsbestyrelsens og hermed beboernes ønsker. ”
I henhold til almenboliglovens § 6 a og driftsbekendtgørelsens § 12, er det organisationsbestyrelsen,
som varetager ledelsesretten i forhold til boligorganisationens medarbejdere.”
Det lader ikke til ifølge referater, at organisationsbestyrelsen har behandlet emnet.

BILAG 1
AB møde referat d. 21.6.2021

Vedr. Referat fra mødet d.22/3-21
Pkt. A- Der er blevet udsendt materiale fra hhv. Stiig S og Christina M. vedr. oplæg fra ABC inden ABC’s
bestyrelsesmøde d. 10. marts 2021. Materialet er sendt ud for sent og bliver derfor behandlet ved AB
mødet til april.
Det kom ikke med på mødet i april eller maj grundet manglende tid.

BILAG 1
AB møde referat d. 21.6.2021

Pkt.2.3. Til beslutning vedr. internettet:
Det vil koste 43.911 kr. pr. md. Samlet, eller svarende til 49,45 kr. pr. md hvis alle skal have sammen
hastighed på 1.000 Mbit, det er mere end der er råderum til.
Det er ikke korrekt ud fra tidligere fremsendte materiale. (Forefindes også som bilag til mødet d.1/3-21)
Beslutning: Søren H. sender tilbuddet fra Bolignet Århus ud til AB medlemmerne og der træffes
beslutning på et ekstraordinært AB møde med dette ene punkt. Til dette møde inviteres Bolignet
Århus
Det er ikke pointeret, at der hermed omstødes en tidligere beslutning fra mødet d.1/3-21 om, at det er
afdelingsmødet som skal tage beslutning herom.

BILAG 2
AB møde referat d. 21.6.2021

Kære beboer/tovholder
Tak for dine 2 henvendelser, 2 af den 7. juni 2021, samt af den 9. juni 2021. Vi har behandlet
dine tidligere henvendelse på følgende afdelingsbestyrelsesmøderne (d. 21.6.2021)
Referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2020 ligger på http://www.hedemarken.dk under
referater & vedtægter.
https://hedemarken.dk/wp-content/uploads/2020/12/2020.10.19-Ref.-AB-moede-mandag-d.19.-oktober-2020.pdf
https://hedemarken.dk/wp-content/uploads/2020/12/20201116-AB-moede-november-2020ref.pdf
https://hedemarken.dk/wp-content/uploads/2021/01/20201221-AB-moede-ref.-godkendt-tiloffentliggoerelse.pdf
https://hedemarken.dk/wp-content/uploads/2021/03/20210118-AB-moede-ref.-tiloffentliggoerelse.pdf
Ydermere har vi behandlet miljørådet på et særskilt møde, hvor der var enighed om at
miljørådet skal fortsætte, da afdelingsbestyrelsen ser deres indsats som en vigtig styrkelse af
beboerdemokratiet i Hedemarken.
For god orden skyld, vil vi gøre opmærksom på, at det hverken er afdelingsbestyrelsen,
miljørådet eller beboerne i Hedemarksvænge som bestemmer om der skal være biodiversitet,
det er beboerne i Hedemarken som eventuelt vedtager dette på et afdelingsmøde i forhold til
vedtagelse af den endelige helhedsplan.
I det daglige vælger beboerne et miljøråd som varetager fornyelse og vedligeholdelse mellem
miljø rådsmøderne/generalforsamlingerne. Miljørådet fornyer og vedligeholder de områder
som ejendomskontoret normalt ville tage sig af.
Der er nedsat en arbejdsgruppe som tager sig af arbejdet med helhedsplanen, i
arbejdsgruppen er der deltager fra afdelingsbestyrelsen og almindelige beboere.
Arbejdsgruppen har holdt digitalt opstartsmøde med ”Vild med Vilje” og på grund af Coronaen
har det ikke været muligt at afholde et fysisk møde om udearealerne i Hedemarken. Der er
indkaldt til Temamøde 4 – udearealer med Arkitema den 24. juni 2021, efter sommerferien
kommer ”Vild med Vilje” på bane i forhold til de grønne områder, nærmere vil tilgå beboerne
efter sommerferien. (Hæfte omdelt fredag den 11. juni 2021) Når arbejdsgruppen er færdig
med arbejdet vil der komme en samlet indstilling til beboerne i Hedemarken, her vil vi alle
kende den samlede økonomi på helhedsplanen og beboerne skal tage stilling til en endelig
godkendelse af helhedsplanen.
Afdelingsbestyrelsen har udtrykt, at vi ikke kunne forstå, at kritikken ikke er blevet rejst på
miljørådsmødet/generalforsamling, klage tilgik afdelingsbestyrelsen kort tid før det årlige møde
for beboerne i vænget.
Afdelingsbestyrelsen mener, at miljørådet er kommet beboerne i møde på
miljørådsmødet/generalforsamling, bl.a. fordi der nu afholdes 2 fælles møder årligt mod 1 årligt
møde tidligere.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

FORSLAG TIL:

Kommentar til AP’s artikel om Hedemarken den 9. juni 2021

Det er glædeligt, at AP interesserer sig for Hedemarken. Der er dog nogle misforståelser i
artiklen i ALbertslundposten den 9. juni 2021. Hermed en uddybning:
Det er korrekt, at der er planer om et aktivitetshus i Hedemarken. Dette indgår i den fysiske
helhedsplan, som er under forberedelse. Som et led i denne har Landsbyggefonden bevilget
ca. 4,74 mill. kr. til et aktivitetshus.
Den fysiske helhedsplan udarbejdes i samarbejde mellem arkitekter, tekniske rådgivere og en
følgegruppe af beboere - og med input fra de øvrige beboere gennem informationsmøder og
temamøder. Det er et stort arbejde, der har taget flere år.
De overordnede planer og økonomien (687 mill. kr.) med en samlet huslejestigning på 8% for
helhedsplanen blev godkendt af beboerne ved et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. feb.
2020 med 87,8 % af stemmer for.
På nuværende tidspunkt er vi igang med detailplanlægningen.
Pengene fra Landsbyggefonden til et aktivitetshus rækker ikke langt, hvis der skal bygges nyt.
Følgegruppen er nået frem til, at vi vil kunne få et større og bedre aktivitetshus ved at
ombygge en af de bygninger, som kommunen i øjeblikket lejer.
Men om planerne om dette bliver til noget, afhænger både af kommunen og af beboerne.
I første omgang forhandler AKB Albertslund med Albertslund Kommune. Vil kommunen være
med?
Derefter vil der blive udarbejdet et forslag til beboerne.
Vi er forpligtede af beboerdemokratiet:
Den endelige beslutning om den fysiske helhedsplan skal tages af beboerne ved endnu et
ekstraordinært afdelingsmøde.
Alle kan holde sig orienteret arbejdet med helhedsplanen via Hedemarkens
hjemmeside:https://hedemarken.dk/5523-2/fysisk-helhedsplan-2020-2024/
På vegne af afdelingsbestyrelsen i Hedemarken, AKB Albertslund
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Boligseskabet AKB Albertslund Hedemarken
Forslag til illustrationer og tekst til disse:

Hedemarkens beboere var mødt op i stort tal, da der blev stemt om grundlaget for den fysiske
helhedsplan den 25. feb. 2020. 87,8 % af de fremmødte beboere stemte for planen.

