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Nævnsmøde den 14. maj 2008. Referat 
 
Fremmødte:  
Nævnet: Henny Eilersen, Vibeke Hansen,  Maja Reutzer, Tove Meyling og Dorthe Larsen 
Suppleant: Flemming Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
 
Dirigent: Maja Referent: Henny 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra 16. april 2008 
Godkendt 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde 
Dirigent Henny   referent Dorthe Larsen 
 
4. Driften til og fra 
Muren i Svanen, Michael kontakter kommunen for et svar 
Parkering af campingvogne, Tove rykker Svend Frost for et svar 
Blomster til huset endnu ikke indkøbt, men de bliver de 
Askebægre uden for huset er indkøbt, men endnu ikke opsat 
Der skal laves hul i vores nye skab, for strømudtag til kaffemaskiner 
(Det er gjort) 
Generende motorcykelkørsel på stierne, hvis man ser det, så prøv at tage nummeret og send det 
til Michael 
Lydisolering af huset, der arbejdes kraftigt på det 
Der bliver indkøbt ny kopimaskine til huset ca. 30,000 
Der er stjålet nogle Rhododendron i Svanen, nye bliver plantet 
Det nye signal fra Fascom, skulle nu fungere optimalt, men der vil blive foretaget nogle prøver i 
nogle huse. 
Ved råderetssager skal pengene afskrives over 5 år, på grund af masterplanen 
Frem til masterplanens iværksættelse, skal der kun laves almindelig vedligeholdelse af afdelingen. 
Legepladsen ved beboerhuset skal renoveres, vi har fået 75,000 fra 2020, og skal selv fremskaffe 
andre 75,000 
Lovliggørelse af køkkenet i beboerhuset. Michael kontakter myndighederne 
Snak om hvem der har kontrolfunktionen i huset, ved udlejning (vist ingen beslutning) 
Der er etableret fælles drift i mellem nogle afdelinger i sydområdet, men ikke her i afd. 4 syd 
 
5. post: 
Referat fra bestyrelsesmøde i BO-Vest 
Temadag om hvordan vi håndterer uro i boligafdelingerne 
 
6. Møder og kurser: 
Møde i masterplangruppen 16.06.08 
IT udvalget holder møde 15.05.08 
Kursus i taleteknik.( Ingen fra nævnet deltager) 
 
7. Ansøgninger: Ingen 
 
Evt. Intet 
 
Markvandring tirsdag 10. juni kl. 17                  nævnsmøde igen onsdag 25. juni kl. 17 
 
 



 
 


