
 
 
4 SYD 
 

Nævnsmøde den 10. juni 2008. Referat 
 
Fremmødte:  
Nævnet: Henny Eilersen, Vibeke Hansen,  Maja Reutzer, Tove Meyling og Dorthe Larsen 
Suppleant: Flemming Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
 
Dirigent: Henny  Referent: Dorthe 
 
Vi startede kl. 17.00 med markvandring rundt i bebyggelsen og derefter nævnsmøde. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra 14. maj 2008 
Godkendt med rettelser 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 25. juni 2008 
Dirigent: Tove    Referent: Dorthe 
  
4. Evaluering af markvandring: Vi talte om de ting vi syntes vi skulle lave i bebyggelsen, Michael 
kom med et forslag om evt. lave et haveregelment, 1 meter regel, evt. kunne man fra pengene 
man får for to ansatte i fleksjob bruge på 1 meter regelen. Så de beboer der vil have det gjort af 
dem kan få det gjort, men hvis man selv gør det vil man få husleje nedsættelse. Så talte vi om 
pladsen ned ved søen dette er kommunens om man kan gøre den mere attraktiv og broen der er 
kommunens om man også kan gøre noget ved den, det vil Michael prøve på. 
 
5. Driften til og fra: Til drift Tove spurgte om man kan bladsuge for nogle af træerne taber masser 
af blade. Bo-Vest har konteret regnskaberne forkert, men det er blevet rettet,  Michael og Tove 
taler om det. Campingvognene Tove har skrevet til Kommunen men har ikke fået svar. Maja 
fortalte noget om Albertslund delebil, at der var nogle der var sure over at den holdt parkeret i 
Uglens Kvt. Campingvognene evt.. skal man måske lave en mærkat til campingvognene og 
trailerne at man ved hvem der har dem. Henny skriver en artikel i Betonhjertet vedr. at biler ikke 
må holde i båsene hvor der er mærket med campingvogn og trailere. 
Fra drift Michael informerede om at man har flyttet flagstangen in i haven foran beboerhuset, der 
vil blive købt 20 skraldespande der skal sættes op forskellige steder i bebyggelsen. Den nye 
kopimaskine er kommet og sikringsskab. Kopimaskinen kommer til at stå i IT lokalet. 
 
Vi får udkastet til budgettet den 31. juli 2008 
Budgetbeboermøde skal afholdes den 22/9 2008 
Nævnsmøde og budget den 13/8 2008 
Dagsorden skal udsendes den 16/8 2008 
Nævnsmøde og budget den 25/8 2008 
Godkendelse af budget den 3/9-2008  
 
6. Husdyrregelment (evt. nedsættelse af udvalg til revidering af regelmentet.)  
Udvalget består af: 
Henny Eilersen 
Dorthe Larsen 
 
7. Post: Kursus for nye medlemmer og referat fra Bo-Vest bestyrelsesmøde nr. 23. 
 
8. Udvalg og grupper: Beboerhusudvalg der bliver arbejdet på lydisolering af huset, køkkenet skal 
det godkendes til at man kan lave mad eller kan man lave mad hvis man stifter en madklub det 
finder Michael ud af. Driften skal sørge for om der er gjort rent efter der er nogle der har lånt 
huset. Når inventarlisterne er lavet skal der tjekkes op inden man får nøglen og efter det skal 



beboerhusgruppen eller nævnet sørge for. Blomster er ikke blevet købt endnu. 
 
9. Ansøgninger: Ingen 
 
10. Møder og kurser: 
12/6-08 Følgegruppe for sociale viceværter  
16/6-08 Masterplan 
19/6-08 Foreningssekretariatet og It-gruppe 
26/6-08 Antenneudvalgsmøde 
 
11. Evt. Intet 
 
Mødet sluttede kl. 21.30 
 
 
 
 
 
 


