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Afdelingsbestyrelsesmøde d. 27.09.21 kl. 17 
 
Tilstede; Formand Helle Gimlinge (HG), Næstformand Søren Frydenlund Jensen (SFJ), Sekretær Karin 
Dybæk (KD), Suppleant Henrik Nielsen (HN), Suppleant Kirsten Pedersen (KP), Drift Henrik Milo (HM) 
 
Helle (HG) starter mødet med at byde velkommen til Kirsten Pedersen og fortæller lidt om opbygningen i 
Vallensbæk Boligselskab. 
 
HG fortæller om nyt fra OB: 

- Vallensbæk Boligselskabs formand Katja Lindblad-Clausen er gået på barsel. Preben Suhr Andersen 
(næstformand i OB) bliver konstitueret formand i barselsperioden. Preben og Thomas Blaabjerg 
Lund deler Formandskabet 

- OB afholder kursus omkring opbygning og vedligeholdelse af vores hjemmeside og det afholdes d. 
24/11-21 kl. 18 i Rosenludens Fælleshus. HG og KD deltager 

- OB har spurgt ind til om vi stadig er opmærksomme på henstillinger i henhold til husorden hvilket vi 
er men heldigvis er der ikke så mange. 

- Vi har fået nyt forsikringsselskab der nu hedder Protector. Vi sparer ca. 400.000 kr. i hele VB og ca. 
30.000 kr. i RL. Der vil være en selvrisiko på 5000kr på enhver skader 

- Der er et nyt samarbejde imellem Bolius(Råd & Vejledning til boliger) og KAB 
- Den politiske beslutning om 2. runde af besparelser er nu sat i gang. Vi skal nu spare 8,7 % og fokus 

er primært på driften. I 1. runde af besparelsen sparede vi lidt mere end vi skulle og kan derfor nu 
gøre brug af noget af den ekstra besparelse i 2. runde 

 
HG fortæller nyt siden sidst: 

- Nyhedsbrevet er ved at være færdigt og rundkastes snarest mhp rettelser inden det sendes ud til 
beboerne 

- HG og HM har indledende møde onsdag d. 28.09.21 med KAB mhp. døre/vindue projektet. Alle 
ideer og forslag vil der blive set og hvor meget vi kan få med i tilbuddet og hvad der giver bedst 
mening. Følgegruppen består af 2 fra KAB, Byens Byggerådgivning, 2 beboere og driften 

- HG har indledende møde med beboer Carsten onsdag d. 28.09.21 mhp EL ladestander. Stander 
kommer til at stå på P pladsen ved RL 37. Ladestander er bestilt og vil blive leveret i uge 43. Der er 
4-6 ugers ventetid på tilslutning hos Radius.  

- HN og KP påpeger de 2 træer ude på plænen ved deres boliger at de nok ikke har det godt. HM 
bekræfter at de har taget skade af sidste der var et stort snefald. Bør vi overveje om vi snart skal 
henstille til at beboener i stuelejlighederne ikke har beplantning der er højere end der står i 
Husorden  

- Ved sidste afdelingsmøde blev det besluttet at vi nu må have et skur i forhaven. Det blev besluttet 
at bestyrelsen udformer et regelsæt SFJ og KP er i arbejdsgruppen. Her skal vi huske at tænke på at 
det skal være flytbart, farvevalg, tage udgangspunkt i de 2 skure vi har i forvejen og må max være 2 
m til spids. Skal reetableres ved fraflytning eller overtages af ny beboer ved en ejerskabserklæring. 
Vi kigger på det igen ved næste møde. 

- Sekretær Sus i KAB tilretter i Husorden m.h.t de nye datoer for hækklipning, afvask af plader og 
postkasse 

 
 



Administreres af  
 

 
Emner til samtale: 

- Gennemse husorden, vedligeholdelsesregler, råderetskatalog ude/inde og installationsret på et 
senere tidpunkt.  

- Vild med vilje. Vi bør vælge en tovholder og tages op ved senere lejlighed. KP snakker om hækken 
ved Horsestien. Her går folk igennem bedet og ødelægger beplantningen og det er svært at få til at 
vokse. KP spørger til om der Kunne være buske i stedet for planter og Overveje buske med torne så 
folk ikke får lyst at krydser ind over. HM siger at det er utroligt svært at holde ind og udgange fra RL 
pæne. Vi kunne overveje at lukke det hele med flere buske. Vi arbejder videre i den sag 

 
 
Meddelelser fra kassér: 

- HM fortæller at vores budget holder og der er ingen væsentlige overskridelser. I varme og vand har 
vi brugt 7% mindre end sidste år hvilke kommer beboerne direkte til gode. I El har vi brugt 22 % 
mindre. 

 
Meddelelser fra driftlederen:  

- HM fortæller at der siden sidst har været 7 flytninger 
- HM gennemgår skema over planlagt arbejdet i RL samt logbog over husordensager 

 
Orientering om fælleshuset: 

- HG spørger til at vi har fornemmelse af at beboerne benytter hjemmesiden mhp at se om 
fælleshuset er ledigt? Vi har ikke nogen fornemmelse af det 

 
Orientering om begivenheder i RL: 

- Ikke noget nyt 
 
Evt.: 

- Ikke noget nyt 
 
 
 
Referent: Karin Dybæk 
 


