VA afdeling 10 - Hyldespjældet
Referat fra fællesmødet mellem afdelingsbestyrelsen og motionsudvalget, afholdt d. 2. april 2013
Tilstede:
Motionsudvalget:
Jan Schmidt (JS) og Gitte Feddersen (GF)
Fraværende: Mikkel Pandrup og Anne Tittmann
Afdelingsbestyrelsen:
Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann Jensen (PZ), Nina Rytter (NR), Marianne Bahl (MB) og Jørgen Lau (JL)
BO-VEST: Henning Larsen (HL)
Fraværende: Sif Enevold (SE)
Ordstyrer: VH
1. Kontaktperson til driften
De forskellige faste udvalg har udpeget en kontaktperson, som står for kontakten til Ejendomskontoret. I de fleste
tilfælde, er det Afdelingsbestyrelsens repræsentant, men det er helt op til de enkelte udvalg hvem kontaktpersonen
skal være.
Kontaktpersonen kan også formidle et møde mellem driften og det enkelte udvalg.
Motionsudvalget vil på sit næste møde udpege udvalgets kontaktperson.
2. Tyveri fra motionsrummet
Det er tidligere i afdelingsbestyrelsen, blevet aftalt at MJE skulle kontakte de personer, som har været i rummet
omkring det givne tidspunkt. Dette har MJE gjort, og tilbagemeldingen har været at der blot har været konstateret
åbne vinduer.
Det vil være en god idé at få inventaret mærket, og få lavet en kostliste o. lign.
Der er forsvundet ting for omkring 20.000 kr.
Skal der bevilliges flere penge til udstyr, skal det først behandles på et beboermøde.
Besluttet: De midler der er stillet til rådighed for motionsudvalget, vil blive brugt til de ting som er forsvundet. Så

opfordres motionsudvalget, til at komme med et ønske om en tillægsbevilling til ekstra nye udstyr på
budgetbeboermøde i september.
3. Udtræk af data via den elektroniske lås i motionsrummet
Er ikke tilgængelige for beboere.
De data der bliver udtrukket, må kun bruges overfor offentlige myndigheder, men MJE må godt kontakte personer
som har brugt de elektroniske nøgler på et givent tidspunkt.
Motionsudvalget har dog kompetence til, hvis man er viden om hvem der evt. ikke rydder op eller på anden måde har
overtrådt de udstukne regler, at få spærret adgangen til motionsrummet.
4. Kameraovervågning
Beslutningen om overvågning af vaskeriet, blev taget på et beboermøde.
Kameraovervågning i vaskeriet kostede omkring 50.000 kr. Hvis der skal ske video overvågning i motionsrummet skal
det besluttes på et beboermøde.
Besluttet: Der er ingen aktuelle planer om opsætning af kamera, men man vil se hvordan det går, efter det stjålne

effekter er blevet erstattet af noget nyt.
Det skal understreges, at fremvisning af videoovervågning, kun må bruges i forbindelse med en kriminel handling, og
efterfølgende er det en politiopgave.
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5. Istandsættelse
Der er afsat midler til visse istandsættelsesmæssige opgaver. NR har talt med MJE, og det er nu ”blot” at finde ud af
hvad der skal udføres af opgaver. Det er dog muligt, at der ikke helt er penge nok, således man må tage det over 2
gange (2 årsregnskaber), eller om man kan finde midlerne et andet sted.
Besluttet: MJE mødes med Motionsudvalget i motionsrummet, for at finde konkret ud af hvad der skal laves.

Herefter indhenter MJE tilbud på de opgaver som skal udføres. Hvis det holder sig indenfor budgettet, så kan arbejdet
gå i gang straks. Hvis budgettet overskrides, så vil det blive behandlet i afdelingsbestyrelsen, hvor der skal tages
stilling til om der kan findes ekstra midler på andre konti, eller om det skal behandles på et beboermøde.
6. Boldbanen
Afdelingsbestyrelsen bakker op om, at boldbanen bliver en del af motionsudvalgets ansvarsområde.
Motionsudvalget har flere ideer med boldbanen, der gør at banen får et gevaldigt løft. Bl.a. har motionsudvalget en
ide om at få Albertslund Ungdomsskole til at komme og udsmykke banderne, når de på et tidspunkt er blevet
udskiftet.
7. Møder med driftslederen
Driftslederen kan holde enkelte møder med udvalgene.
Afdelingsbestyrelsen opfordrer motionsudvalget til at udarbejde evt. forslag til budget 2014, hvis udvalget har
yderligere ønsker til motionsrummet.
Motionsudvalget finder en dato med MJE hvor der snakkes boldbane.
8. Andet
Motionsudvalget var glad for mødet.

Således opfattet og refereret
Henning Larsen
Sekretær
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