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Hedemarksvej 10, festsalen, 2620 Albertslund. 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 
Mandag d.19. december 2022. kl.18.00 

 
Til stede: René (Ankommet 18.45) Anne, Christine, Natascha, Stig L., Charlotte, Stephane, Irene, Millie, 
Stiig S. 
Fra AKB: Søren G. (Serviceleder) 

Fra KAB: Søren H. (Kundechef) (Ankommet 18.45) 
Referent: Stiig S. Dirigent: Anne. 
Afbud:  Stella & Jørn.  Ikke mødt: Mohamed 

 
Godkendelse af dagsorden. (Rækkefølgen af pkt. ændret på mødet grundet formand og 
kundechefs senere ankomst. Dog ikke ændret i forhold til referatet)  

1. 18:00 – 18:15 Godkendelse af referat: (Referatet godkendt jf. forretningsordenen). 

2. 18:15 – 18:30 Formanden. Jf. Bilag 2. 

3. 18:30 – 18:45 Kundechef - og/eller Serviceleder, tilføjet. (Intet modtaget) 

18:45 – 19:00 Pause max 15 minutter  

   

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

a. Forretningsudvalget. (Intet modtaget) 

b. Festudvalg. (Intet modtaget) 

c. Følgegruppe Fysisk Helhedsplan. (Intet modtaget) 

d. Hedemarkens Boligsociale Udvalg HBU. (Intet modtaget) 

Legepladsudvalg. (Intet modtaget)  

e. Lokaleudvalget. (Intet modtaget) 

f. Parkeringsudvalget.  Jf. Bilag 1. Vedr. Nuværende og fremtidige P-aftaler & P-

forhold. Det indstilles til AB: 

1) Parkering af campingvogne er ikke længere tilladt i 

Hedemarken. (Pladsen v/blok 1 inddrages til alm. P-plads) 

2) Trailere henvises til anviste pladser på Hedemarksvænges p-

plads. 

3) Handicap pladser (godkendte), ændres skiltningen til Qparks 

skilte. Hvis dette er uden beregning for beboere/drift. 

4) Nedsættelse af hastighed i p-gårde fra 30km/t til 20/15km/t. 

5) Observationstiden på ”ulovlig” standsning/parkering nedsættes 

fra 4min. Til 0 min. Der skal skiltes med standsning/parkering 

ikke er tilladt udenfor båse, samt kun tilladt ved ophold ved 

køretøjet. (i stil med skiltningen ved C-sal og garager) 

5) Bevillinger. (Intet modtaget) 
6) Spørgsmål til/fra bestyrelsen. 

a. (Jf. Bilag 2. Fra formanden vedr. vaskerier.) 
b. (Jf. Bilag 3. Fra Stiig S. Vedr. oprettelse af årshjul, drejebog og planlægning fra udvalg samt 

mødekalender) 
7) Eventuelt 
8) Lukket punkt - Hvis der noget som ønskes behandlet som lukket punkt, meldes det ind ved punkt 1. 
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Hedemarksvej 10, festsalen, 2620 Albertslund. 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 
Mandag d.19. december kl.18.00 

 
2) Orientering fra formanden. (Bilag 2,) 
a,2 tilføjet) René orienterer fra AKB-Albertslund (selskabet) vedr. byggeriet Ovalen. 
Der er desværre en konkurs hos hovedentreprenøren BoHus, som dog ikke skyldes 
omstændigheder fra vores byggeri. Vi afventer og håber på en rekonstruktion af virksomheden.  
Sagen ligger nu hos kurator og KAB, som er i gang med forhandlinger om det videre forløb. 
Det har på nuværende tidspunkt ingen indflydelse på Hedemarken, men byggeriet vil forventeligt 
blive forsinket. 
 
3) Orientering fra kundechef &/eller Serviceleder. 
Orientering fra serviceleder: Nedgravning af molokker (affaldsbeholdere) er i fuld gang og lidt 
forud for tidsplanen. Derfor er det svært at følge med i forhold til udsendelse af beboerinfo.  
Beskæringen af træer er i gang og de regner med at nå hele vejen rundt i år, men senest færdige 
til januar/februar. 
Affaldsøen ved C-sal bibeholdes i nuværende form, da det er meget omstændigt og bekosteligt at 
ændre og udvide. 
 
4) Udvalg. 
a) Ingen bemærkninger. 
b) Anne er i gang med, at udfærdige et regnskab over julearrangementet og forventer det fremlagt 
til næste AB-møde. Der forventes fra udvalget at være et ”årshjul” færdigt snarest, med en 
periodevirkning på 5 år. 
c) Tidsplanen følges pt. 
d) Ingen bemærkninger. 
e) Nogle legeredskaber er fjernet indtil udbedring/reparation er foretaget. Alle legepladser er ved 
at blive gennemgået og opdateres/vedligeholdes efter plan. 
f) Lokaleudvalget skal huske gennemgang af øvrige lokaler.  
g) Indstillinger jf. dagsordenen: 
 1) Vedtaget. 

2) Vedtaget. (Vi holder øje med udviklingen og behovet for, at se om eventuelle ændringer 
bliver nødvendigt.) 
3) Vedtaget. (Det er uden omkostninger for beboere og drift med overgang til Qparks 
skiltning.) 
4) Vedtaget. Hastigheden i p-gårdene nedsættes til 15km/t, som på Vængets p-plads. 
5) Ikke vedtaget. (2 for, 7 imod, 1 undlod.) 
Forslag fra René vedr. ændring af observationstid fra 4min. Til 10min. Ikke vedtaget. (2 for, 
7 imod, 1 undlod) 
Erhvervskøretøjer på hvide plader (eks. Taxaer, personbefordring m.fl.), sidestilles med 
gulplade-& papegøjeplade-biler og henvises til gavlparkering. 
Der observeres stadigt store problemer med parkerede biler på Nyvej og Hedemarksvej. 
Kommune og Politi reagerer ikke på borgerhenvendelser grundet manglende ressourcer 
og/eller lyst.   

 
 
5) Bevillinger: Intet. 
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Hedemarksvej 10, festsalen, 2620 Albertslund. 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 
Mandag d.19. december kl.18.00 

 
 
6) Spørgsmål til/fra bestyrelsen: 
a) jf. bilag 2. Fra formanden vedr. vaskerier: 
EK tjekker vaskerier man/ons/fre. Fejlmeldinger sker hurtigst muligt til Nortech, ligeledes når der 
fejlmeldes af beboerne til EK. Alle brugere af vaskerierne har selv et stort ansvar for at fejlmelde.  
 
b,1) jf. bilag 3. Fra Stiig S. vedr. årshjul, kommissorium og drejebog. 
Der bliver i øjeblikket fra administrationen ydet minimal støtte til udvikling af disse. 
Der iværksættes ikke nye tiltag for beboerinformation og kommunikation via hjemmeside eller 
facebook, da dette er på et minimum, grundet manglende medarbejder. 
b,2) jf. bilag 3. Fra Stiig S. vedr. afklaring og ønsker til ny medarbejder. 
Det er ifølge kundechefen samt flere bestyrelsesmedlemmer ikke muligt, at afklare dette før efter 
et afholdt seminar for bestyrelsen d.28/1-23. Idet der menes at vi først skal afklare samarbejdet i 
bestyrelsen, samt samarbejde med medarbejdere. Dermed udsættes en ansættelse af 
kommunikationsmedarbejder/boligsocialmedarbejder/sekretær på ubestemt tid. 
 
c) Forslag fra administrationen vedr. vaskerier: 
Kundechefen og serviceleder har forhandlet med flere leverandører vedr. drift af vaskerier.  
De foreslår Nortech´s leasingløsning (totalcare). Leasing vil være på maskiner og sæbe.  
Hedemarken står fortsat for rengøring, strøm, vand osv.  
Forslag vedtaget. 
Prisen pr. vask har ikke været justeret siden 2008 og ligger pt. Meget under omkostningsprisen. 
(Dette skyldes også de forhøjede energipriser). 
Derfor foreslås en stigning på 2,- pr. vask. (startende til januar 2023). Vedtaget (9 for, 1 undlod) 
 
d) Der observeres stadigt rotter i Hedemarken. Beboere skal være særligt opmærksomme på, at 
få smidt affaldet korrekt ud. (I molokker og ikke i skraldespandene) 
Der må heller ikke fodres fugle i Hedemarken, da dette også er mad til rotterne.  
Alle tilfælde af rotteobservationer skal meldes til kommunen – rotteweb.dk  
 
7) Eventuelt. 
Christine orienterer om repræsentantskabsmøde i BL. Med blandt andet emner som psykisk syge 
beboere og omkostninger på renovation. 
Derudover om mulighed for tilmelding til seminar hos BL om solceller og biodiversitet. 
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AB – Ordinær møderække 2023. 
16.01.2023 
27.02.2023 (Flyttet fra d.20.02. grundet vinterferie) 
20.03.2023 
17.04.2023 
15.05.2023 
19.06.2023 
JULI – Sommerferie 
21.08.2023 
18.09.2023 
23.10.2023 (Flyttet fra d.16.10. grundet efterårsferie) 
20.11.2023 
18.12.2023 
 
AB – Seminar lørdag d. 28.01.2023 
 

 
 
 
 
 
 

Hedemarksvej 10, festsalen, 2620 Albertslund. 

Næste ordinære afdelingsbestyrelsesmøde 
16.01.2023.  

 
 
 
 
 

GLÆDELIG JUL OG ET LYKKEBRINGENDE NYTÅR! 
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BILAG 1 - afdelingsbestyrelsesmøde 
Mandag den 19.12.2022 kl.: 18:00  

 

REFERATER FRA UDVALG: 
 

Parkeringsudvalget –  
Referent: Søren G. 
 
Referat 
Parkeringsudvalgsmøde mandag den 12.12.2022 
Til stede: Stiig, Natascha, Stephane, 
Søren G (AKB) 
Afbud: Anne 
Referent: Søren Glad 
 

1. Ønsker fra Q-Park. 
Udvalget gennemgik ”ønskesedlen” fra Q-Park 
 
Nedsættelse af observationstid: Et flertal i udvalget anbefaler 
at sætte observationstiden ned, Natascha er imod at nedsætte 
tiden. 
Parkering af campingvogne og trailere: Udvalget anbefaler at 
det fremover ikke skal være muligt at parkere campingvogne i 
Hedemarken og at trailere kun kan parkeres på 
Hedemarksvænge p-plads. Dette vil også gøre det muligt at få 
ryddet campingvognsparkeringen. 
Brandvejsskilt ved købmand: EK sørger for at Q-Park sætter 
skilt op. 
Handicapskilte: Udvalget er enig i at det kan være en god ide 
med ensartet handicap skiltning, så kan Q-Park også give bøde 
hvis der holder andre på pladsen. Søren G undersøger pris for 
skiltning på nuværende pladser og hvad det vil koste fremover 
ved nye ansøgninger. 
Handicapskilt ved købmand: EK sørger for at Q-Park opsætter 
skilt. 
Blå skilte: Søren G undersøger hvilke skilte det drejer sig om og 
om der skal andre op. 
 
Udvalget vil i starten af næste år gennemgå Hedemarkens 
parkeringsarealer og se om der er steder hvor der er mulighed 
for forbedringer. 
 
Søren G 14.12.2022 
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BILAG 2 - afdelingsbestyrelsesmøde 
Mandag den 19.12.2022 kl.: 18:00  

 
 

Orientering fra Formanden: 
Oplæg til bestyrelsen til mødet mandag den 19.12.2022 

Søren Holm og jeg kommer først lidt senere til mødet mandag den 19.12.2022 

da vi sammen med OB-næstformand Kevin fra Alberts have er til 

styringsdialogmøde med Albertslunds Borgmester og dette møde starter kl. 

17.30 vi kommer så hurtigt vi kan. 

 

Jeg kan også oplyse at der efter mødet den 19.12.2022 bliver serveret noget 

mad samt Søren Holms hjemmelavet ris a la mande. Inkl. mandelgave. 

Så husk ikke at spise hjemmefra til dette møde. 

 

Oplæg fra formand: 

Da der ikke er sket noget her den sidste måned så kommer der denne gang ikke 

fra formanden. 

 

Spørgsmål til og fra bestyrelsen 

Vedr. vaskerierne. Der har været en beboer forbi mig og spurgt om der bliver 

holdt jævnligt opsyn med maskinerne samt Bestillingsanlægget. De havde 

konstateret at der ved vaskeriet i blok 6 havde været maskiner som ikke havde 

virket i lang tid samt at reservationsanlægget ikke have virket. Samt at de godt 

ville have en tilbagemelding om hvornår bestyrelsen have planlagt 

udskiftningerne af maskinerne. Så som der blev sagt at de havde noget at se 

frem til. Så kan der foreligges et svar på dette fra administrationen. 

 

Ellers så ønskes hele bestyrelsen samt administration og medarbejder i  

Hedemarken en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7 

 

BILAG 3 - afdelingsbestyrelsesmøde 
Mandag den 19.12.2022 kl.: 18:00  

 
 
Oplæg fra Stiig S.: 
Oplæg til bestyrelsen til mødet mandag den 19.12.2022. 

 

Vi har tidligere her i bestyrelsen besluttet, at der skal oprettes et ”årshjul”, kommissorium og 

”drejebog” 

fra de enkelte udvalg så bestyrelse, medarbejdere samt beboere er forberedt bedst muligt på 

fremtidige arrangementer og møder. Dette bør igangsættes hurtigst muligt. 

Derudover bør der igangsættes en oprettelse af ”fælles” mødekalender på hjemmesiden. Så kan 

bestyrelse og øvrige beboere se hvornår diverse møder afholdes, så vi også har lettere ved at 

indkalde til eventuelle udvalgsmøder. 

 

Der bør snarest afholdes et møde, hvorpå vi i AB kan få afklaret de ønsker og krav vi har til en ny 

medarbejder. Så vi kan sikre os at vi i både AB og HBU har sørget for, at vi på forhånd har 

konkretiseret de arbejdsopgaver som vil være til den ny medarbejder. Om det skal være 50% AB 

& 50% HBU er jo ikke stadfæstet. Det kan måske være at der kræves 75% AB og 25% HBU eller 

omvendt, måske kan det kræve at der oprettes 2 deltidsstillinger, så de kan forvalte hver deres 

område. 

Alt andet lige, bør disse afklaringer være på plads, inden der ansættes en ny medarbejder. 

For den måde nogle medlemmer af bestyrelsen har behandlet de tidligere 

kommunikationsmedarbejdere på, er under al kritik og dybt forargeligt og skal under ingen 

omstændigheder gentage sig. 

 

 


