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Nævnsmøde den 4. marts 2008. Referat 
 
Fremmødte:  
Nævnet: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Ove Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling 
Driften: Michael Willumsen 
 
Dirigent: Ove. Referent: Tove 
 
0. Udvalgsfremmøde 
Jørgen Hansen mødte for at ansøge om tilskud til udvalgsarbejde – behandles under ansøgninger 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra den 6. februar 
Godkendt 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde 
Til mødet den 26.3. er Tove dirigent og Vibeke referent. 
Nævnsmøde igen den 16. april. 
Beboermøde den 23. april. Henny laver foreløbig dagsorden. På valg er Henny og Ove. Ove 
opstiller ikke. 
 
4. Driften til og fra 
MW oplyste, at det sidste køkken er færdigt i næste uge. 
Der har været en del sygdom i personalet, og to er nu på flexjob. 
 
Der er hul i ovenlys i genbrugshallen, og fladt hjul på trækvogn. 
Gert Petersens tagrende er stadigvæk utæt. 
 
Tove har en forhandling med økonomiafdelingen om oprettelse af en udgiftskonto og 
indtægtskonto for hver gruppe. Hver gruppe skal så være ansvarlig for, at der konteres rigtigt. 
Der skal strammes op på konteringen – p.t. er det for dårligt. 
 
Rengøring af beboerhuset er for dårlig – MIW søger et nyt firma. 
Rengøring sker som hovedregel hver fredag. 
Der skal pudses vinduer 4 gange årligt. 
 
Driften sørger for opsætning af loftslampe i nævnslokalet. 
 
Beplantning med Rhododendron -  Miljøudvalget har været inde. De fleste berørte beboere er 
blevet spurgt, men der har været enkelte smuttere. MW snakker med Rein Rubenkamp, som har 
kritiseret nedlæggelse af bede. 
Hærværk på hegn er påtalt overfor beboer. 
 
Spørgsmål om centralvarmestyring for beboere med højt forbrug. 
Det laver vi ikke. 
 
5. Post 
Klage fra beboer i Ravnen 2 A – MW tager en snak med hende. 
Brev fra Flemming Larsen om forbud mod muskelhunde – forslag til beboermøde. 
Referat fra bestyrelsesmøde i BO-Vest + ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
 
Ros til redaktionsgruppen for det sidste nummer af Betonhjertet. 
 



6. Udvalg og grupper 
 
Opdateret liste med mailadresser ønskes. 
Nævnsreferater skal lægges ind på nettet – det gør Henny. 
 
7. ansøgninger 
Der indkøbes lovlige edb-programmer – pris 3-5.000 kr. Jørgen Hansen, MW. 
IT-gruppen søger om 1-000 kr. til kaffe og kage – det er bevilget. 
Cafegruppen søger om 9.000 kr. til sociale aktiviteter, foredrag, udstillinger m.v. – det blev 
bevilget. 
 
PC til nævnet indkøbes. Pris ca. 6.000 kr. 
 
8. Møder og kurser 
12. marts er der økonomikursus – Vibeke og Tove deltager. 
Konsensusmøde 5. marts –Vibeke og Tove deltager. 
Der er generalforsamling i VA den 26 maj og ekstraordinær generalforsamling den 9. juni. 
Ekstraordinært beboermøde om beboerhusregler blev evalueret. 
 
9. Eventuelt 
Intet. 
 
Referent 
Tove Meyling 
 
 
 


