
 Hedemarksvej 10, Festsalen, 2620 Albertslund 

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde 
Mandag den 15.08.2022 kl.: 18:00  

 

Forslag til dagsorden: (Nedenstående emner er rettidigt indkomne jf. forretningsordenen)  

1. 18:00 – 18:15 Godkendelse af referat (20.06.2022). 

(Indkommen kommentar til referatet ” Pkt.7 eventuelt – vedr. længere 

lukning af tøj & bogcafé grundet rotter” menes at være en uheldig 

formulering). 

2. 18:15 – 18:30 Formanden. (Fra formanden fuld tekst bilagt) - Ansættelse af en 

boligsocial/kommunikations medarbejder. (Fra Stiig S.) Næstformand Stiig S. var også 

indbudt til deltagelse i ansættelsessamtaler men afviste at deltage, grundet manglende 

stillingtagen/beslutning fra afdelingsbestyrelsen.  

(Fra formanden fuld tekst bilagt) – Modtaget rykker over manglende svar om klage over et 

manglende afsnit på referatet.  

Klage fra beboer omkring vild med vilje foran vedkommet lejemål. 

3. 18:30 – 18:45 Kundechef – Status på ansættelse af ny medarbejder / Serviceleder – 

Referat fra legepladsudvalgsmøde (som bilag jf. forretningsorden), status på 

medarbejderstab, er vi tilbage på 100%?  

18:45 – 19:00 Pause max 15 minutter 

 

4. 19:00 - 19.45 Udvalg /max 10 minutter pr. udvalg 

a. Forretningsudvalget. (Fra formanden fuld tekst bilagt) - Forretningsudvalget har 

holdt møde den 03.08.2022. (Fra Stiig S.) Møde vedr. ændring/opgradering af 

beboerhåndbog m.m. Der skal indkaldes udvalget nedsat ved konstitueringen ” 

Beboerhåndbogens fornyelse og digitalisering / Råderetskataloget Søren Holm 

(tovholder), Stephane, René, Millie, Stig L. og Stiig S.”. Datoer fra udvalg som har 

fastlagt møder samt arrangementer ønskes til ”køreplansudvalget” under 

forretningsudvalget. Derudover ønskes beskrivelser, arbejdsopgaver og 

kompetencefordelinger fra udvalgene, som tidligere besluttet. 

b. Festudvalg. (Fra Stiig S.) Beslutningskompetencer i festudvalget. Hvad kan 

besluttes udenom AB og er beslutninger fra udvalget som ikke er konfirmeret af 

AB gældende? 

c. Følgegruppe Fysisk Helhedsplan. 

(Fra formanden fuld tekst bilagt) Vi har fået en henvendelse fra Kommunen om 

opsigelse af brugen for Ungehuset, Billardklub og fotoklub m.m 

Vi skal finde en dato for et møde hvor vi kan tale om aktivitetshuset i Bestyrelsen. 

Vi skal også have taget stilling til om dem som sidder i helhedsplansudvalget og 

som ikke sidder i bestyrelsen skal deltage i dette møde. 

d. Hedemarkens Boligsociale Udvalg HBU. (Fra Stiig S.) Dato for møde ”Boligsocial 

temadag”.? Den var fastsat til 09.08.20.22. 

Legepladsudvalg. Beslutning om ansøgt petanquebane og tilbud om etablering fra 

AnnoRen. Referat fra legepladsudvalgets møde bilagt. 

 

 

 

  



e. Lokaleudvalget. Lokale udvalget har besigtigede Hedebo. Og ud af dette møde så 

har udvalget anmodet om at der blev lavet et tilbud på renovering af badeværelse 

i Hedebo. Tilbuddet (anmoder om at Søren Holm fremsender det til hele 

bestyrelsen) lyder på kr. 136.695 Hvis der ikke skal fliser op vil der komme et 

fradrag på kr.16.500 begge priser er Ex moms. Dette skal selvfølgelig 

afdelingsbestyrelsen se på om det er noget der skal indarbejdes i budget 2023 

eller laves i år. 

19:45 – 20:00 Pause max 15 minutter 

 

5. 20:00-20:05 Afdelingsmøde. (Fra Formanden fuld tekst bilagt) Afdelingsmøde torsdag 

d.15.09.2022 og budgetmøde for AB bliver torsdag den 01.09.2022 Kl.15.30. 

Hvem der skal sidde som kontrol ved indgangen?  

Status på tilbud for henholdsvis overdækning af fodboldbanen og overvågningen af 

Hedemarksvænge?  Dirigent og indretning af festsalen til møde samt forplejning? 

6. 20:05 – 20:10 Bevillinger. 

7. 20:10 – 20:55 Spørgsmål til og fra bestyrelsen. 

a. (Fra udvalg) Mulighed for at deltage digitalt på møder.  

Det foreslås at det ikke længere er muligt at deltage digitalt på møder. 

Beboerdemokratiet bør som minimum kræve sin tilstedeværelse. Gæster til 

møderne kan inviteres digitalt hvis disse ikke har mulighed for at deltage fysisk. 

b. (Fra Stiig S.) Dato for afholdelse af møde vedr. personalestruktur i AKB-KAB, efter 

ændringen af forretningsføreraftalen og indvirkningen på Hedemarken, både 

økonomisk og medarbejdermæssigt. 

c. (Fra Stephane) Ændring af skraldespande i områderne, så fuglene ikke kan hive 

affald op. Hvad koster det for Hedemarken, at medarbejderne skal samle op efter 

fuglene vs. Hvad koster det at etablere nye skraldespande eller evt. sætte låg på 

nuværende? 

d. (Fra Stephane) Afvisning af klage fra beboere på EK. En gruppe beboere har fået 

afvist en klage på EK vedr. støjende og hensynsløs adfærd. Beboerne havde i 

klagen noteret hvornår på dagen og i hvilke dage det drejede sig om, men dette 

blev afvist fra EK idet, at der ikke præcist stod hvilke tidspunkter og datoer. (en 

slags ”log”). Kan det være rigtigt, at afvise sådanne sager? Der står INTET om i 

husordenen, at der skal føres ”log” i klagesager, men hvis det er proceduren fra 

EK så skal dette vel meldes ud til beboerne og indføres i husordenen. 

e. (Fra Natascha) Mulighed for indkøb af ”grabber” til opgangene, for brug i 

områderne. 

f. (Fra Stiig S.) Udvalgene SKAL jf. forretningsordenen fremsende referater fra 

møder, flere referater mangler.  

8. 20:55 – 21:00 Eventuelt. (Intet kan vedtages) 

9. Lukket punkt - Hvis der noget som ønskes behandlet som lukket punkt, meldes det ind ved 

punkt 1. 

 
 

Hvis pkt. 1 – 3 eller pkt. 4 / a til g tager længere tid end planlagt, afkortes pausetiden tilsvarende. 

Hvis punkterne stadigvæk ikke kan overholdes til  
kl. 19 (pkt. 1 – 3) eller kl. 20 (pkt. 4 / a til g), springes det videre til næste punkt på 

dagsorden og punktet tages på næste møde. Vel mødt! 

 
 


