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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 14. maj 2020, kl. 17.00 

Sted: Afholdt virtuelt via TEAMS 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe: 

Bent Jørgensen, Birthe Nielsen, Jens Klint, Karsten Wenneberg, 

Lars Bremer, Pia Larsen, Povl Markussen og Rudi Tobisch 

Fra Forvaltningen: 

Enhedsleder Hans-Henrik Høg 

Driftsleder Steen Westring 

Affald & Genbrug: 

Birte Kvamm og Jens Granholm 

Afbud:  

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Afholdelse af Brugergruppemøde den 27. maj 2020? 

Med det nuværende forsamlingsforbud i forbindelse med Corona, er det 
ikke på nuværende tidspunkt muligt at afholde Brugergruppemøde den 27. 
maj 2020, det vurderes samtidig, at det ikke er praktisk muligt at afholde så 
stort et møde virtuelt. Mødet aflyses og der sendes skriftligt 
informationsmateriale ud senest den 27. maj 2020.  
Det vil være muligt at sende opklarende spørgsmål til Lissi Petersen, der 
efterfølgende samler alle spørgsmål og svar, der sendes ud til orientering 
senest i løbet af uge 25.  
Det forventes, at det er muligt at afholde det ordinære møde den 27. august 
2020. Forvaltningen overvejer at indkalde til et ekstraordinært 
Brugergruppemøde/Temamøde i løbet af september 2020. 
Arbejdsgruppen bad Forvaltningen undersøge reglerne for indkaldelse til 
stormøder/generalforsamlinger i forbindelse med forsamlingsrestriktioner 
som følge af Corona, på DFF’s hjemmeside har Steen Westring fundet 
følgende: 
Kan vi indkalde til en generalforsamling, hvis forsamlingsforbuddet hæves til 
fx 100 personer, og vi ved, at der plejer kun at komme 50 personer? 
Det kan I ikke jfr. telefonisk samtale med Erhvervsstyrelsen. Hvis I har over 
100 medlemmer, der skal indkaldes til en generalforsamling, så kan I ikke 
indkalde fx 700 medlemmer og så håbe på, at der kun kommer 50. 
For god ordens skyld skal det nævnes, at spørgsmålet om 
forsamlingsforbud evt. hævelse af antallet, der er omfattet af 
forsamlingsforbud og antal deltagere ved generalforsamlingen også er rejst 
overfor Energistyrelsen. 
Kan vi slet ikke indkalde til generalforsamling så længe, der er et 
forsamlingsforbud? 
I kan først indkalde til en fysisk generalforsamling, når der er tilladelse til at 
samles flere personer end I har andelshavere. Hvis forsamlingsforbuddet fx 
hæves til 500 og I har 385 andelshavere – så kan I indkalde til en fysisk 
generalforsamling. Er forsamlingsforbuddet på 500 og har I 700 
andelshavere, så kan I ikke indkalde til generalforsamling. 
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For god ordens skyld skal det nævnes, at spørgsmålet om 
forsamlingsforbud evt. hævelse af antallet, der er omfattet af 
forsamlingsforbud og antal deltagere ved generalforsamlingen også er rejst 
overfor Energistyrelsen. 

 
3. Miljø- & Byudvalget inviteres til Brugergruppemøde den 27. maj 2020? 

Ikke aktuelt da mødet aflyses, Miljø- & Byudvalget inviteres til et senere 
møde. 

 
4. Orientering fra HOFOR 

Hans-Henrik Høg forventer ikke, der er orientering fra HOFOR til den 27. 
maj 2020, til mødet i august vil der formentlig være orientering om 
skybrudsplaner. 
Povl Markussen, VA afd. 10 – Hyldespjældet, gjorde opmærksom på, at 
Kanalen syner meget uhumsk, blandt andet fordi vandstanden i øjeblikket 
er lavere på grund af forsyningens arbejde med renovering af 
fjernvarmeledning under kanalen, Materialegården er nu i gang med 
oprydning. 

 
5. Orientering om fjernvarme 

- Nye bestemmelser: 
Steen Westring oplyste, at ”Nye bestemmelser” er rykket til mødet i 
august, der skal muligvis nedsættes en ad-hoc arbejdsgruppe. 
Rudi Tobisch, Grundejerforeningen Godthåbsparken, gjorde 
opmærksom på, at der er sat måler-extendere op uden aftale. 
Steen Westring oplyste, at man er opmærksom på problemet og er i 
kontakt med leverandøren, det er i den forbindelse vigtigt at kontakte 
Forsyningen, så der kan handles på de konkrete sager.  
Problemet med o-ringe er desværre heller ikke løst, her er Forsyningen 
også i dialog med leverandøren. 

- Energi team: 
Den nuværende Energispareordning slutter med udgangen af 2020, 
Forsyningen ønsker at fortsætte arbejdet med energirådgivning uden 
udbetaling af tilskud, et notat er under udarbejdelse. 

- Fra 10 til 12 rater i 2021: 
Overgangen fra 10 til 12 rater i 2021 skal varsles, og der skal 
udarbejdes en mødesag.  
Forsyningen planlægger 12 ens rater, der beregnes ud fra forbruget i 
2019 med taksten for 2021. Det forventes, at der sendes varsel ud via 
E-Boks i løbet af juni/juli og igen i efteråret, samtidig vil der blive 
orienteret på diverse hjemmesider og i Albertslund Posten. 
 

6. Orientering  udebelysning 
Investeringsloftet er hævet i forbindelse med Corona, det betyder, at 
udebelysning har fået 10 mio. kr. ekstra i 2020, den ekstra bevilling vil blive 
brugt på at færdiggøre sidste etape ved Stadion, der vi blive sat arbejde i 
gang på Tværstien samt i 3 ud af 4 landsbyer. 
Udebelysningen skal være ens i de fire landsbyer, der foregår i øjeblikket 
en demokratisk proces via mail, i uge 21 vil der blive afholdt møde med de 
involverede i Forsyningens gård. 
Driften har også været Coronaramt, det har betydet forlænget responstid. 
De første lamper, der skal erstatte de lynnedslagsramte MO500 lamper, er 
nu modtaget fra lampeproducenten Louis Poulsen. 

 
7. Orientering om affald & genbrug 

- Fælleskommunalt §60 affaldsselskab – Ressourceindsamling A/S: 
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Ressourceindsamling A/S har været i gang en lille måneds tid, der har 
været enkelte meldinger om problemer, men de generelle 
tilbagemeldinger er positive. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest – afd. 2, gjorde opmærksom på, at 
der stadig er klager over tabt glas på vejen, der bliver ikke fejet op 
efterfølgende. 
Povl Markussen, VA afd. 10 – Hyldespjældet, ønskede oplyst, om det 
stadig er Remondis, der kører på de nedgravede containere, det 
fungerer fortsat ikke med afhentning af pap og plast. 
Hans-Henrik Høg oplyste, at Remondis har aftalen om nedgravede 
containere frem til maj 2021. 
Hans-Henrik Høg orienterede om, at Jens Granholm i øjeblikket 
arbejder med taksterne for 2021, der forventes en stigning i forhold til 
2020. 
Pia Larsen, Albertslund Vest – afd. 1, forventer, at der kommer gode og 
veldokumenterede begrundelser for takststigningerne, og bad 
forvaltningen undersøge taksterne i sammenlignelige kommuner. 
Hans-Henrik Høg orienterede om, at man har talt om en eventuel 
reduktion i haveaffalds- og storskraldsordningerne, det vil blive en del af 
den nye affaldsplan. 
Pia Larsen, Albertslund Vest – afd. 1, gjorde opmærksom på, at vask af 
containere er en dårlig ordning, containerne bliver ikke rene og skal 
vaskes igen efter vask. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest – afd. 2, ønskede oplyst, om det er 
muligt at samle glas og metal i én fraktion, og om der kan være 
længere mellem afhentningerne? 
Birte Kvamm oplyste, at som udgangspunkt, må fraktionerne ikke 
blandes, derudover afventer man nye standarder. Med hensyn til 
indsamlingsfrekvensen er der p.t. ingen tal, så det kan der ikke svares 
på i øjeblikket. 

- Den nationale affaldsplan i høring fra 1. januar 2020 og Kommunal 
affaldsplan 2020-2024: 
Affaldsplanen afventer Den nationale affaldsplan, der igen afventer 
Klimaplanen, hvorefter den vil komme i høring. 

- Skal julesækkeordningen fortsætte i 2021? 
Ordningen koster ca. 60.000 kr. pr. år svarende til 20 – 25 kr. pr. 
husstand, emnet tages op i forbindelse med affaldsplanen. 

- Genbrugsstationen: 
Genbrugsstationen er nu igen er åben for borgere. Der var i starten 
mange besøgende, det er nu normaliseret. Drivhuset er fortsat lukket i 
weekenden foreløbig frem til 8. juni 2020. 

 
8. Orientering fra forvaltningen 

- Status Corona: 
Det er endnu uvist, hvornår medarbejderne kan møde på Forsyningen. 
Driftsmedarbejderne er mødt ind i den udstrækning, der har været 
behov og ellers arbejdet hjemmefra, de administrative medarbejdere 
har arbejdet hjemmefra, enkelte har i forbindelse med eksempelvis 
opkrævning af a conto-rater, samt rykkerkørsler været på Forsyningen. 

- Status på ladestandere: 
I øjeblikket intet nyt, kommer der noget, vil der blive orienteret på 
Brugergruppemødet. 

- Klimaplan: 
Den nye klimaplan forventes at komme på som punkt til 
Brugergruppemødet i august. 
Pia Larsen, Albertslund Vest – afd. 1, foreslog, at Klimaplanen blev et 
emne til et temamøde, eventuelt sammen med skybrudssikring i starten 
af september.  
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9. Eventuelt 

Pia Larsen, Albertslund Vest – afd. 1, gjorde opmærksom på, at der i 
forbindelse med asfaltarbejde på stierne i Albertslund Vest mangler afløb, 
det betyder, at regnvand breder sig til tværstierne. Hans-Henrik Høg bad 
Pia sende en mail med billeder. 

 
 
 


