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Brugergruppens Arbejdsgruppe
Torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.00
Albertslund Forsyning, Vognporten 9, Frokoststuen

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Hans-Henrik Høg, Niels Hansen, og
Jens Granholm
Afbud:
Referent: Lissi Petersen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Dato: 20. maj 2014
Sags nr.: 14/2849
Sagsbehandler: lip

2. Forsyningens årsberetning
Der mangler stadig regnskabstal, Årsberetningen vil være klar til
Brugergruppemødet den 4. juni 2014. Forslag udsendes til kommentering i
arbejdsgruppen snarest.
3. Brugergruppens Forretningsorden og Retningslinjer
(bilag)
Niels Hansen orienterede kort, om de rettelser, der var foretaget i
Forretningsorden og Retningslinjer i forhold til skrivelserne fra
Andelsforeningen Milebuen.
De enkelte punkter blev gennemgået. Niels Hansen indarbejder
efterfølgende rettelserne. Med dagsordenen til Brugergruppemødet
udsendes det endelige dokument samt et dokument, hvor rettelserne
fremgår.
Ønske fra Andelsforeningen Milebuen om referat fra formødet til
Brugergruppemødet afvises, det er ikke praktisk muligt at udsende et
referat inden Brugergruppemødet.
I Forretningsorden indarbejdes, at bilag til møderne altid findes på
hjemmesiden www.albertslund.dk/brugergruppen.
Forslag fra Brugergruppemødet den 10. april 2014, fremover vælges hvert
år 4 arbejdsgruppemedlemmer, stadig for en 2 årig valgperiode, dette
indarbejdes i Forretningsordenen.
4. Tøjcontainere på Genbrugsstationen
Affald & Genbrug har valgt at fortsætte med den nuværende ordning med
Dansk Røde Kors. Ordningen er gratis for kommunen, Dansk Røde Kors
klarer selv det praktiske med tømning af containere og oprydning.
Punktet skal ikke behandles på Brugergruppemødet den 4. juni 2014, da
der ikke er ændringer i ordningen.
5. Ordensreglement for Genbrugsstationen – orienteringssag
(bilag)
Sagen behandles i Miljø- og Byudvalget og er blot til orientering i
Brugergruppen. Sagen har tidligere kort været drøftet i Brugergruppen.
6. Regnskab 2013 – varme og affald & genbrug
Varmeforsyningen har et merforbrug på enkelte konti, hvilket betyder, at der
skal spares ca. 500.000,- kr. på driften over de næste 3 år.
Affald & Genbrug endte med et mindre underskud end budgetteret.
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7. Status regnskab 2014 – varme og affald & genbrug
Varmeforsyningens regnskab ser foreløbig fornuftigt ud.
Affald & Genbrug arbejder på at effektivisere på nogle områder.
8. Grønt Regnskab
Grønt regnskab ligger på www.groentregnskab.albertslund.dk og bliver
løbende opdateret.
På Brugergruppemødet den 4. juni 2014, gives en kort orientering, hvor
tendenserne fremhæves.
9. Orientering fra ad-hoc arbejdsgruppen: Drift og vedligeholdelse af
fjernvarmeunits i Albertslund
Der er indkaldt til første møde i arbejdsgruppen den 19. maj 2014.
10. Fremtidens fjernvarme – tema
Lavtemperaturfjernvarme til alle inden for de næste 10 – 20 år, gerne med
en vinkling, der gør, at den enkelte borger kan se, hvad det betyder for eget
forbrug. Service, drift og vedligeholdelse til borgere og /institutioner på
fjernvarmeunits. Forvaltningen udarbejder et oplæg af maximalt 15
minutters varighed til Brugergruppemødet den 4. juni 2014.
11. Status på implementering af affaldsplanen
Projektimplementeringsplanen for 2014 blev omdelt på mødet.
Der er planlagt workshops for de enkelte affaldsordninger i løbet af maj og
juni 2014. Den 19. juni 2014 afholdes ekstraordinært Arbejdsgruppemøde
med status.
Lars Bremer meldte afbud til mødet den 19. juni 2014.
Der blev spurgt til, muligheden for eventuelt at bruge Centeret som
”udstillingsrum” for mulige løsninger til håndtering af affald.
12. Principper for finansiering, hvis/når områder
(affaldsøer/miljøsports/husstande) ønsker at sortere i flere fraktioner –
mad/plast/metal i 2015
I øjeblikket finansieres forsøg af fællesskabet, det kan blive meget dyrt for
de enkelte boligområder selv at finansiere forsøg. Der er 200.000 kr. på
budgettet til forsøg, hvilket eksempelvis kan dække forsøgene i
Herstedvester og Lange Eng.
Det er ikke muligt at planlægge årets forsøg, forespørgslerne kommer jævnt
i løbet af året. Det er ikke hensigtsmæssigt at afvise forslag til forsøg, der
kommer i løbet af året.
Forsøg skal give mening for fællesskabet, blandt andet i forhold til
affaldsplanen. De enkelte foreninger/boligområder kan eventuelt være
medfinansierende.
I forhold til finansiering i de enkelte boligområder vil der blive udarbejdet en
samlet strategi.
13. Status på renovering af Kanalgaden
Der er udvalgt 5 firmaer, der skal konkurrere om arkitektrådgivningen.
Der er udnævnt en dommerkomite hvor blandt andre Steen Christiansen,
Leif Pedersen, Bo-Vest, og HOFOR deltager.
14. Forslag til nye aktiviteter
Nye aktiviteter, der skal indarbejdes i budgettet, skal være klar snarest, da
forvaltningen i løbet af maj begynder at arbejde med budget 2015.
Der blev efterspurgt en notat, hvor det er muligt at sammenligne
renovationstaksterne med for eksempel Høje-Taastrup Kommune.
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15. Eventuelt
Pia Larsen gjorde opmærksom på, at dagsordnerne til
Brugergruppemøderne er meget lange, hvilket ofte betyder, at de sidste
punkter bliver ”jabbet igennem”, samt at nogle Brugergruppemedlemmer
må gå inden mødet er færdigt..
Det blev foreslået, at:
- Orienteringspunkterne fra Forvaltningen og Arbejdsgruppen
fremsendes skriftligt
- Fremover lægges afkrydsningsskemaet ved indgangen
- Mere stringent mødeledelse
- Formødet eventuelt tidsfastsætter punkterne
Lissi udarbejder forslag til ny dagsorden til Brugergruppemødet den 4. juni
2014, med denne rækkefølge:
- Tema – Fremtidens fjernvarme
- Renovation
- Mødesager/orienteringssager
- Orientering fra Formand, Forvaltning og Arbejdsgruppen
Næste Arbejdsgruppemøde flyttes fra 7. august 2014 til 14. august 2014
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