
Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde VA55 

Den 12. november 2020, Kanalens kvarter 198 
 

Deltagere:  
Afdelingsbestyrelsen: Isabella Holst-Sommer, Elmer Jensen, Connie Nielsen, Lene Gren, Connie Haarlev, 
Jesper Rømer 
BO-VEST: Driften deltog ikke 
VA’s bestyrelse: Vinie Hansen, Astrid Hansen 
Afbud: ingen afbud 
 
Dirigent: Isabella Holst-Sommer 
Referent: Astrid Hansen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Budgetopfølgning behandles under punkt 4. Herefter blev dagsordenen godkendt. 
 
2. Post 
Indkommen post til formanden er sendt videre til afdelingsbestyrelsen. Fremover vil det stå opført på 
dagsordenen, hvilken post der er sendt videre. 
 
3. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. oktober 2020 
Referatet blev godkendt. 
 
4. Driften, orientering 
Driften deltog ikke i mødet pga. Corona restriktioner 
 
4a. Budgetopfølgning 
Overordnet en pæn budgetopfølgning pr. 30/9-2020 med et foreløbigt overskud på ca. tkr. 800. 
Der er bogført advokatomkostninger på konto 119, hvad er de brugt til? 
 
5. Gårdudvalg 
Der blev fremlagt et forslag fra Gård 1 på legepladsudstyr og beplantning. Forslaget afleveres til driften som 
prissætter det. Samtidig undersøges det, hvad der er penge til og kan laves i år og hvad der skal vente til 
der udarbejdes et forslag til beboermødet i marts 2021. Der er budgetteret med kr. 5000 pr. gård til 
småvedligeholdelse og beplantning. 
 
6. Projektor i Kanalens Kvarter 198 
Der har været en drøftelse, om projektoren i Kanalen Kvarter 138 skulle byttes med TV’et i Kanalens 
Kvarter 199. Beslutningen udsættes til næste år. 
 
7. Beboeraktiviteter 
Afdelingsbestyrelsen mødes den 10. december for at planlægge aktiviteterne næste år i forhold til årshjulet 
og budgettet. Samtidig skal det undersøges, om der er beboere der vil være med i planlægning og 
afholdelse af aktiviteterne i afdelingen. 
 
8. Konto 119 
Der er afleveret regnskab af den tidligere kasserer på beboermødet den 30. september 2020. Regnskabet 
er gennemgået og fundet i orden af BO-VEST. 



 
9. ABC 
Det blev drøftet, om der skulle afholdes en urafstemning om bevillingen til ABC i 2021, da ABC i sin 
fremtidige form afviger fra det, vi kender i dag. Der er ikke fra Landsbyggefonden bevilliget midler til 
Kanalens Kvarter. Albertslund Kommune og VA vil i fællesskab med afdelingen skaffe midler til et nyt ABC. 
PÅ beboermødet den 30. september 2020 blev det godkendt, at der er afsat de samme midler som tidligere 
år til boligsocialt arbejde, og der blev orienteret om usikkerhed i forhold til, om Landsbyggefonden ville 
bevillige midler til Kanalens kvarter. 
På beboermødet i marts vil der blive en orientering fra ABC, hvad det kommende boligsociale arbejde vil 
betyde for afdelingen, og afdelingsbestyrelsen vil fremlægge en plan til godkendelse for indhold og 
samarbejdet med ABC. 
 
10. Kursus for bestyrelsen 
Der er aftalt kursus med BO-VEST i januar for bestyrelsen. Pris kr. 5000. Isabella undersøger mulige datoer 
og sørger for forplejning  
  
11. Nyhedsbrev, orientering til beboerne  
Isabella, Elmer og Connie laver nyhedsbrev til beboerne om ABC 
 
12. Lys på p-plads 3 
Afdelingsbestyrelsen beder driften undersøge mulighederne for mere lys på p-plads 3, det undersøges hos 
Albertslund kommune, og det undersøges, om det kan lade sig gøre økonomisk. 
 
13. Juletræer på p-pladserne  
Driften bedes undersøge, om det er muligt at opstille juletræer på p-pladserne, og om der kan opsættes et 
lysjuletræ i flagstangen. 
 
14. Julefrokost for bestyrelsen 
Bestyrelsen holder julefrokost på Felix, Isabella bestiller bord. Det er indkøbt vin til bestyrelsen og driften, 
vinen til bestyrelsen gemmes til sommerfesten. 
 
15. Punkter til kommende bestyrelsesmøde 
Lokale 166, ABC, lys på p-plads, ansøgning fra Gård 1, genbrugsgården i nr. 100. 
 
16, Forslag til ændring af forretningsordenen 
Punkt 4: Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøder udsendes til afdelingsbestyrelsen søndag i ugen op til 
mødets afholdelse af formanden. 
Ændres til: Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøder udsendes til afdelingsbestyrelsen mandag i ugen op 
til mødets afholdelse af formanden. 
Punkt 4 tredje linje: Punkter til dagsordenen skal sendes til formanden senest kl. 10 den søndag, hvor 
dagsordenen forberedes og udsendes til afdelingsbestyrelsen og driften. 
Ændres til: Punkter til dagsordenen skal sendes til formanden senest fredagen før den mandag, hvor 
dagsordenen forberedes og udsendes til afdelingsbestyrelsen og driften. 
 
17. Ansvarlig for lokale 136, 138 og 198 
Driften er ansvarlig for lokalerne. Afdelingsbestyrelsen ved Connie og Elmer rydder op i 136.  
 
18. Lokale i 166 
Punktet udsat. 
 



19. Eventuelt 
Det var intet til eventuelt. 
 
 
Formand    Referent 
 
 
 
Isabella Holst-Sommer   Astrid Hansen 
   
  
 


