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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 13. februar 2019, kl. 17.00 

Sted: Rådhusets forhal, mødelokale 2 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe: 

Bent Jørgensen, Birthe Nielsen, Karsten Wenneberg, Lars Bremer, 

Pia Larsen, Povl Markussen for Helene Eskildsen og Rudi Tobisch 

Afbud: Helene Eskildsen og Jens Klindt 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. På Brugergruppemødet præsentation af: 
- Ny afdelingsleder for Miljø & Teknik, pr. 1. marts. 2020, Marie Guldborg 

Marie Guldborg starter 1. marts 2020, som ny afdelingsleder efter 
Susanne Kremmer, der fortsætter i en konsulentfunktion på nedsat tid. 

- Ph.D studerende ved Aalborg Universitet Maëlle Nolwenn Caussarieu 
Maëlle Nolwenn Caussarieu har i forbindelse med sin Ph.D ønsket at 
lave et projekt om Albertslund Varmeværk og lavtemperatur, særligt 
omkring brugerindflydelse og dermed Brugergruppen. 
 

3. Orientering fra HOFOR 
Hans-Henrik Høg forventer, at der på Brugergruppemødet vil være 
orientering om investeringsplanerne. 
Karsten Wenneberg gjorde opmærksom på udfordringerne med adgang til 
at aflæse vandmålerne i VA afd. 6 Vest, i AB Syd gård- og rækkehuse har 
man udleveret nøgle til målerskabet. 
Steen Westring oplyste, at der fortsat arbejdes på en hjemmeside/APP i 
samarbejde med HOFOR. 
Brugergruppen kan i den forbindelse være med til at lægge pres på 
HOFOR, så der hurtigere kommer en løsning. 
Det forventes også, at der kommer spørgsmål om skottet ved vandhaverne. 

 
4. Brugergruppens Årsberetning 

(bilag klar til Brugergruppemøde den 5. marts 2020) 
Hans-Henrik Høg forventer, at udkastet kan sendes til Arbejdsgruppen 
mandag den 17. februar 2020. 

 
5. Årsrapport Albertslund Forsyning 

(bilag klar til Brugergruppemøde den 5. marts 2020) 
Der arbejdes fortsat med Årsrapporten. 

 
6. Agenda Center Albertslunds Årsberetning og Regnskab 

(bilag klar til Brugergruppemøde den 5. marts 2020) 
Agenda Center Albertslund har bestyrelsesmøde den 27. februar 2020, så 
bilagene vil blive eftersendt mandag den 2. marts 2020. 

 
7. Grøn dag 
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Der afholdes Grøn Dag lørdag den 25. april 2020, det forventes, at der er et 
foreløbigt program til Brugergruppemødet den 5. marts 2020, det vil dog 
være med et beskåret aktivitetsniveau, på grund af nedskåret budget. 

 
8. Valg til: 

Arbejdsgruppen for perioden 2020 til 2022 på valg er: 
Jens Klint – ejerboliger – ønsker genvalg  
Karsten Wenneberg – lejeboliger – ønsker genvalg 
Lars Bremer – lejeboliger – ønsker genvalg 
Pia Larsen – ejerboliger – ønsker genvalg 
 
Valgt for perioden 2019 til 2021: 
Bent Jørgensen – ejerboliger  
Birthe Nielsen – lejeboliger  
Helene Eskildsen – lejeboliger  
Rudi Tobisch – ejerboliger  
 
Helene Eskildsen er ikke på valg, men har været forhindret i at deltage i 
Arbejds- og Brugergruppemøderne, Povl Markussen foreslog derfor, at han 
fremover var repræsentant i Arbejdsgruppen. Drøftes på Arbejdsgruppens 
formøde den 5. marts 2020. 
 
Agenda Center Albertslund for perioden 2020 til 2022 på valg er: 
Birthe Nielsen – lejeboliger – ønsker genvalg 
Lars Bremer – lejeboliger – ønsker genvalg 
Rudi Tobisch – ejerboliger – ønsker genvalg 
Tove Jensen – lejeboliger – ønsker genvalg 
 
VEKS Kundeforum for perioden 2020 til 2022 på valg er: 
Bent Jørgensen – ejerboliger – ønsker ikke genvalg 
 
Arbejdsgruppen foreslog Jens Klindt som repræsentant i VEKS 
Kundeforum, da han ikke deltog i mødet, afventer svaret. 
 
Jens Klindt har efterfølgende sagt ja til at stille op. 
 

9. Status på fjernvarme 
Der vil på Brugergruppemødet blive orienteret om større 
rørudskiftninger/projekter, samt arbejdet med at omlægge fra 10 til 12 rater 
fra 1. januar 2021. 

 
10. Status på udebelysning 

- Skrivelse fra Bent Jørgensen, problemer i forbindelse med lynnedslag. 
(bilag vedlagt) 
Bent Jørgensen orienterede kort om baggrunden for, at han har sendt 
skrivelsen. 
Steen Westring oplyste, at anlægsrammen for 2020 er skåret fra 15 til 5 
mio. kr. 
Der arbejdes fortsat på en ny anlægsplan, der dog har afventet det 
endelige regnskab for 2019, det forventes p.t. at gennemfører etape 4 
på stadion og der etableres nyt lys i to landsbyer i 2020. 

 
11. Status på affald & genbrug 

- Nyt fælleskommunalt §60 affaldsselskab 
Forventer at være klar omkring 20. marts 2020, der mangler en 
vognmandstilladelse, selskabet får adresse på Farverland 4. 

- Analyse af fremtidige muligheder for organisering af IPT 
(bilag klar til Brugergruppemøde den 5. marts 2020)  
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Analysen der er udarbejdet i samarbejde med Ballerup kommune 
forventes klar til Brugergruppemødet 5. marts 2020. 

- Notat om produktpartnerskaber og kommende teknologier inden for 
udvalgte funktioner 
(bilag klar til Brugergruppemøde den 5. marts 2020)  
Notatet er klar til Brugergruppemødet den 5. marts 2020 – her lovede vi 
en ”oversættelse” i referatet, det har desværre ikke været muligt. 

- Opdateret status fra Vestforbrænding på genanvendelse af plast 
(bilag klar til Brugergruppemøde den 5. marts 2020)  
Status vil være klar til Brugergruppemødet den 5. marts 2020, 
forvaltningen overvejer, om der eventuelt skal inviteres en repræsentant 
fra Vestforbrænding. 

- Den nationale affaldsplan i høring fra 1. januar 2020 
Miljøstyrelsen har meldt ud, at høringen afventer anbefalinger fra 
klimapartnerskaber. 

- Kommunal affaldsplan 2020-2024 
Sat i bero til der er kommet en national affaldsplan. 

 
12. Orientering fra forvaltningen 

- Status fra arbejdsgruppen om ladestandere 
Det forventes, at Leif Pedersen på Brugergruppemødet vil orientere om, 
hvor langt Arbejdsgruppen er nået. 

 
13. Eventuelt 

Povl Markussen havde deltaget i fællesmødet den 7. januar 2020, her blev 
der blandt andet talt om Brugergruppens relationer til politikerne, det kunne 
være: 
- møder mellem Arbejdsgruppen og Miljø- & Byudvalget 
- invitere Miljø- & Byudvalget til et Brugergruppemøde 
- invitere Leif Pedersen til at deltage i et Arbejdsgruppemøde 
Ovenstående drøftes med Leif Pedersen på Arbejdsgruppens formøde den 
5. marts 2020. 

 
 


