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Hedemarksvej 10, festsalen, 2620 Albertslund. 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 
Mandag d.15. August kl.18.00 

 
Til stede: René, Anne, Christine, Jørn, Natascha, Stig L.(1´suppl. forlod mødet efter pkt.4f), 
Christine ankommet under pkt.2., Stephane, Stella (forlod mødet efter pkt.7e), Stiig S. 
Fra AKB: Søren G. (Serviceleder) - afbud. 
Fra KAB: Søren H. (Kundechef) 
Referent: Stiig S. Dirigent: Anne. 
Afbud: Irene, Ikke mødt: Mohamed, Charlotte, Millie (2´suppl.) 
 
1) Godkendelse af referat. 
d. 20.06.2022 Godkendt uden ændringer. (Nogle mener at det er problematisk at der udkommer et 
foreløbigt referat idet, at det kan skabe misforståelser/uro hos beboerne, hvis referatet ikke er 
godkendt. – det foreløbige referat skal ifølge forretningsordenen udsendes.) 
 
2) Formanden. (René) 
a) Ansættelse af boligsocial/kommunikationsmedarbejder. 
Af de sidste 3 kandidater, var det et enigt udvalg som valgte den ny person. 
Stiig S. Synes at det er problematisk, at bestyrelsen ikke har haft en dialog om ønsker, krav, 
kompetencer mv. til den ny medarbejder. Således at bestyrelsen er enige om behov og valg. 
René nævner at det kun var Stiig S. som havde ytret sig i forbindelse med udsendelse af 
stillingsopslaget og derfor blev det ikke taget i betragtning. 
b) Rykker over manglende svar på klage fra afdelingsmøde referatet.  
Søren H. Har fremsendt svar og har efterfølgende ikke hørt mere.  
c) Klage fra beboer om reetablering efter ”vild med vilje” bed foran lejemål. 
Søren H. ”De vilde blomster er fjernet og der er sået græs. En større indsats blev ikke fundet 
nødvendig.” Stig L. ”En sådan reetablering er meget langsommelig.”  
Stiig S. En reetablering er en gendannelse af området som det var før en ændring. 
Jørn ”Miljørådet sørger for græsslåning på området”. 
Hvis reetableringen bliver for langsommelig, skal en dybdegående reetablering igangsættes. 
 
3) Serviceleder (udgår) / Kundechef. (Søren G. & Søren H.) 
Søren H. Medarbejderstaben er på 100%. 1 medarbejder vender tilbage og 1 medarbejder 
stopper. Den ny boligsociale/kommunikationsmedarbejder får kontor i nr.19 (Hint), hun starter i 
en ”intro”-periode så der skabes en ballast fra den almene sektor og boligsocialt arbejde. Hun 
introduceres for bestyrelsen til afdelingsmødet. 
  
4) Udvalg 
a. Forretningsudvalget: (René, Stiig S. & Charlotte) 
Forretningsudvalget har afholdt møde om digitalisering af beboerhåndbog samt råderetskataloget. 
Stig L. ”Hvorfor tager FU sig af det?”. Natascha vil gerne være medlem af udvalget 
(Beboerhåndbogens fornyelse og digitalisering / Råderetskataloget). 
Stiig S. ”Det var et ”Køreplansudvalg” under FU (som besluttet), som mødet skulle igangsætte og 
altså derfor et måske ”spildt” møde. 
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b) Festudvalg: (René, Natascha, Anne, Jørn, Stephane), (U-AB: Heidi, Dilan & Brian)  
René ”Den afholdte markedsdag havde 41 bod-borde (23 beboere) og alle hans tilbagemeldinger 
har været positive”. 
b-2) Kompetencer i festudvalget. 
Der mangler referater fra deres møder jf. forretningsordenen. René beklager at det ikke er sket og 
de udsendes snart. 
Stiig S. Festudvalget har ingen formelle kompetencer, måske det skal ajourføres og eventuelt 
indføres i forretningsordenen.   
Christine ”Det er besluttet at udvalgene skal udarbejde kommissorium og referater. Det står i 
forretningsordenen”. 
Jørn, Anne og Christine ”Det er ønskeligt at festudvalget udarbejder budget/regnskab for festerne.” 
Vedtaget - EK udarbejder disse. Natascha mener det er en mistro overfor festudvalget, for de 
handler ind som de ”plejer”. Udvalget ser dog intet problem i udarbejdelse af regnskab. 
René siger at priserne er steget meget voldsomt og det er svært for festudvalget, at overholde 
budgettet på 300.000,- årligt. ”Indkøbte” mandskabstimer fra EK indregnes i dette budget ifølge 
Søren H. 
Festudvalget har taget en beslutning om restriktioner på forplejning af frivillige medhjælpere, 
herunder en beslutning om, at bestyrelsesmedlemmer som ikke deltager aktivt til selve 
arrangementerne ikke kan få forplejning uden egenbetaling. 
Stiig S. Bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og medhjælpere har altid fået forplejning som en 
slags gode for bestyrelsesarbejdet også selv om disse personer ikke deltog 100% aktivt til det 
pågældende arrangement, for vi bruger masser af timer imellem arrangementerne og der kan 
være forskellige årsager til, at nogle ikke deltager til disse arrangementer. 
René og Natascha siger at bestyrelsen ikke længere hjælper aktivt til arrangementerne og derfor 
traf de (festudvalget) den beslutning. 
Anne mener at det er ønskeligt, at bestyrelsesmedlemmerne deltager mere til disse 
arrangementer for det sociale aspekt. 
René ønsker en afstemning om emnet. 
Skal bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og frivillige have forplejning til arrangementer? 
4 stemte for, 4 stemte imod og 1 stemte blankt – forslaget faldet. De førnævnte får fortsat 
forplejning til arrangementerne - Vedtaget. René sørger for besked til festudvalget om omstødelse 
af deres beslutning. 
 
c) Følgegruppe Fysisk Helhedsplan:  
Søren H. har svaret kommunen, at et eventuelt møde godt kan afholdes uden grundlag for en 
hurtig beslutning. Kommunen er igen blevet gjort opmærksom på manglende vedligehold osv. I 
henhold til de udarbejdede vedligeholdelsesrapporter, som kommunen igen fik fremsendt. 
Vi afventer også en vurdering fra KAB-jura. Vi afventer vigtigst af alt en afgørelse fra 
beboerdemokratiet. 
Jørn efterspørger en oversigt over lokaler og deres brug. Både egne og udlejede, så vi kan se 
hvilke foreninger, erhverv osv. der benytter Hedemarken.  
Dette er tidligere udsendt, men udsendes igen. 
Stella nævner stor utilfredshed med belægningen på de kommunale stier i Hedemarken. Vi er 
opmærksomme på problemerne og har flere gange rettet henvendelse til kommunen, men 
kommunen gør intet ved det. 
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c) Følgegruppe Fysisk Helhedsplan: FORTSAT. 
Møde om aktivitetshus samt om KAB/AKB struktur og ændret forretningsføreraftale afholdes 
lørdag d.01.10.2022 kl.10-16. (Kun for bestyrelsesmedlemmer) 
 
d) Følgegruppe for boligsocial helhedsplan HBU. 
Dato for møde ”boligsocial temadag”. Vi afventer møde i HBU d.22.08.2022 
 
e) Legepladsudvalg: (Søren G., René, Natascha, Charlotte, Stiig S.) 
Referat udsendt med dagsorden. 
Beslutning om ansøgt petanquebane. Udvalget var positivt indstillet på ansøgningen og havde set 
på 3 mulige steder (1 - ved ”springvandet” som ansøgt, 2 - ved C-salen hvor nogle træer skal 
fjernes samt 3 - ved det gamle bibliotek hvor der skulle fjernes fliser m.m.) 
Stephane og Stiig efterspørger tilbud fra flere entreprenører, frem for kun et fremsendt tilbud fra 
AnnoRen. Søren H. siger at det er nærmest umuligt, at få flere tilbud på opgaver i øjeblikket. 
Det er dog lidt uforståeligt idet, at vi gør det i mange andre sammenhænge. 
Afstemning ifølge ansøgningen. (Placering ved springvandet). 4 for, 4 imod og 1 ugyldig. Forslaget 
er faldet og sendes tilbage til beboerne. Vedtaget. 
Natascha siger at ansøgerne helst ville have, at det lå ved C-salen og ikke som det ansøgte ved 
springvandet. Hun har fået at vide af Lone Kaas, at placeringen ved C-salen var blevet afvist af 
EK. 
Jørn mener at grundlaget for ansøgningen er ukorrekt idet han mener, at han ikke underskrev med 
den pålydende tekst fra ansøgningen. 
Stephane mener derfor at ansøgningen er ulovlig og ikke kan behandles. 
 
 
f) Lokaleudvalget: (René, Natascha, Jørn, Stig L., Christine, Charlotte, Stephane & Søren H.) 
Mangler referat fra udvalget.  
Forslag om renovering af toiletter i Hedebo. Hvis toiletterne skal renoveres, skal disse opføres 
som tilgængeligheds-toiletter. 
Forslag fra administrationen om en renovering af hele Hedebo inkl. Isolerede gulve, 
adgangsforhold osv. Dette vedtages og administrationen udarbejder et oplæg. 
 
5) Afdelingsmøde:  
Afdelingsmøde torsdag d.15.09.2022 kl.18.00 (bestyrelsen mødes kl.17.00 og vi spiser sammen) 
Indgangskontrol bliver Stella og Anne. Vi afventer svar vedr. dirigent til mødet. 
Administrationen sørger for oplæg vedr. overdækning af fodboldbane samt overvågning af 
Vænget. Det fremlægges for AB til budgetmødet d.01.09.2022. Derudover også oplæg om 
ændring af forretningsordenen for afdelingsmødet. 

EK sørger for indkøb af kringle      samt opsætning langborde og stole.  

 
6) Bevillinger:  
Bevilget gave til Jørn i anledning af rund fødselsdag. EK sørger for indkøb. 
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7) Spørgsmål til/fra bestyrelsen: 
a) Mulighed for at deltage digitalt på møder. 
Forslaget ifølge dagsorden. 2 stemte for, 5 imod og 1 blank. Forslaget faldet og det er muligt at 
deltage digitalt på møder, hvor det ikke er muligt at være til stede fysisk. 
 
 
7) Spørgsmål til/fra bestyrelsen FORTSAT: 
b) Dato for møde om AKB/KAB struktur efter ændring af forretningsføreraftalen samt betydningen 
og indvirkningen på Hedemarken. 
Der afholdes møde samtidig med mødet om aktivitetshus lørdag d.01.10.2022 kl.10-16 
Søren H. laver et oplæg. 
 
c) Ændring af skraldespande i områderne til spande med låg.  
Søren H. Laver et oplæg til budgetmødet d.01.09.2022 
 
d) Afvisning af klage fra en gruppe beboere. 
Ifølge Søren H. Så skal man logge tidspunkter, datoer osv. For hændelser. Ligeledes må man ikke 
underskrive i sympati, man må kun underskrive på de hændelser som man selv har observeret og 
logget. Og siger samtidig at det er meget svært at viderebringe sager til bolignævnet og 
boligretten, idet sagerne ofte tabes eller frafaldes. 
Stiig S. efterspørger en juridisk afklaring/vejledning som kan sættes på hjemmesiden. 
Dette kan ifølge Søren H. ikke lade sig gøre, idet det er meget i juridiske gråzoner. 
Det vedtages at der udarbejdes en ”let” vejledning til beboerne på hjemmesiden. EK sørger for 
dette.   
 
e) Mulighed for indkøb af ”grabber” til områderne. 
Et dejligt initiativ fra en beboer som ønsker selv at gøre en forskel. 
Søren H. siger at det bliver dyrt at indkøbe disse til alle opgange/områder. 
Idéen videregives til HBU og ”opgangsambassadørerne”. 
Jørn siger at miljørådet giver 1 stk. grabber til denne beboer. 
 
f) Fra pkt. 5 afdelingsmøde. 
Søren H. har lavet forslag til dagsorden/indkaldelse til afdelingsmødet, med en kort info om 
helhedsplanen. Dette vedtages med fremkomne ændringer og tilføjelser. 
 
8) Eventuelt. 
Jørn spørger om Tuk tuk’en er i brug. Det er den og aftale om brug sker ved henvendelse til Lone 
Kaas. 
Stiig S. Bare fordi at udvalg osv. Har nogle budgetter, skal vi passe på ikke at bruge dem til 
bristepunktet. Hedemarken har haft et underskud (grundet udefrakommende omstændigheder), 
men vi bør være opmærksomme på, at der også kommer en helhedsplan som koster ekstra 
huslejekroner og en huslejestigning. Så vi bør sætte tæring efter næring og måske holde lidt igen, 
så alle har råd til at bo her – også efter en udført helhedsplan. 
 
9) Lukket punkt. 
Søren H. informerer. 
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Næste ordinære afdelingsbestyrelsesmøde 
19.09.2022. 


