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Afdelingsbestyrelsesmøde, den 13. august 2008. Referat 
 
Deltagere: Henny Eilersen, Maja Reutzer, Tove Meyling 
Suppleant: Flemming Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
Afbud: Vibeke Hansen, Dorthe Larsen 
 
Mødeleder: Maja Reutzer, Referent: Tove Meyling. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra den 25. juni 
Godkendt. 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 25. august 
Flemming er referent, Tove er dirigent. 
 
4. Budget 2009 
Økonomiudvalget har haft den første gennemgang af budgettet sammen med MW. 
Første udkast viste en huslejeforhøjelse på 3,02 eller 5,27 efter rettelse i 
personaleudgifter, men der er allerede fundet en del besparelser. Nyt udkast kommer. 
Der er en del spørgsmål, som MW afklarer til næste møde: 

- udgift til antenne m.v. 
- personaleudgifter 
- ejendomskat, forhøjelsen? 

Derudover har vi diskuteret personalebemanding fremover. 
MW foreslog, at afdelingen overtager 1 meter reglen, og at der gives huslejereduktion til 
beboere, der stadigvæk selv holder 1 meter omkring huset. 
Et andet forslag kunne være at indføre Hyldespjældets model for vedligeholdelse omkring 
husene. 
 
Spørgsmålene drøftes på næste nævnsmøde. 
 
5. Budgetbeboermøde den 22. september 
Dagsorden drøftet. Henny renskriver og trykker. 
 
6. Parkering af campingvogne og trailere 
Brev er modtaget fra Per Modig om overholdelse af de vedtagne regler. 
Der arbejdes videre med en afmærkning af de parkerede vogne. 
Evt. registreres vognene via registreringsattest. 
 
7. Fastelavn 
Ansøgning om godkendelse af at musikeren kan reserveres til næste år. 
Godkendt. 
 
8. Driften til og fra 
Ny regning fra Bo-Vest for ansøgning til Landsbyggefonden. I alt nu en udgift på 35.000 
kr. Vi vil gerne vide, hvorfor det er så dyrt, når Bo-Vest laver noget for os. 



 
MW har deltaget i et møde med kommunen + klubmedarbejdere om unge i Syd. 
Der foreslås et projekt, så de unge kan tjene penge til fx at deltage i fodbold i udlandet. 
Forslag til mulige arbejdsopgaver ønskes. 
 
Maja gjorde opmærksom på fliseproblemer i Uglen. 
 
Muren med granit ser herrens ud – MW checker, om den bliver gjort færdig. 
 
Parkering af Thorsens el-bil i et af vores skure blev kritiseret. Vi vil ikke lade beboere få 
plads til opmagasinering, og så skal vi selvfølgelig heller ikke lade en af vores leverandører 
få et skur ganske gratis. MW meddeler dette til Thorsen. 
 
TV-signaler. Hvor står vi nu. Leverandør har checket problemerne og kommer med et 
løsningsforslag. 
 
9. Post 
Referat fra møde i foreningssekretariatet. 
Indkaldelse til Fyraftensmøde i antenneforeningen. Flemming + 2 IT-medlemmer deltager. 
Kontaktpersoner til IT-udvalget. MW udfylder skema. 
 
10. Udvalg/grupper 
Annoncering i AP om deltagere til Image/kendetegnsgruppen – kender vi interesserede? 
 
11. ansøgninger 
Ingen 
 
12. Møder og kurser 
Intet. 
 
13. eventuelt 
Intet 
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