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Afdelingsbestyrelsesmøde den 25. august 2008 kl. 19.00 
 
Deltagere: Maja Reutzer, Vibeke Hansen, Tove Meyling 
Suppleant: Flemming Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
Afbud: Henny Eilersen, Dorthe Larsen 
 
Mødeleder: Tove Meyling Referent: Flemming Wallin 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra den 13. august 
Godkendt 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde 
Flemming er dirigent og Dorthe er referent 
 
4. Budget 2009 

• Gennemgang af Michaels svar 
Svarene findes i mail fra 19. august - gennemgangen affødte ingen yderlige 
kommentarer. 

• Drøftelse af personalebemanding 
Der er ikke planlagt ændringer i bemandingen. Vedtagelser om afskaffelse af 1-
meter regel, ansættelse af afdelingsbestyrelsessekretær og beboerhus-medarbejder 
påvirker selvfølgelig bemandingen og personaleomkostninger opadgående, da en 
fuldtidsmedarbejder koster ca. kr. 400.000 om året. 

• Drøftelse af 1-meter regel 
Michael udarbejder økonomiske beslutningsgrundlag, samt oplæg til beboermøde 
beslutning.  

• Forslag om nævnssekretær 
Lena opfordres til at dele forslaget i to, så forslaget handler om en halvtids 
afdelingsbestyrelsessekretæ og en halvtids beboerhus-medarbejder. 
Til delvis dækning af omkostningerne ved en halvtids beboerhus-medarbejder, kan 
kr. 70.000 tages fra rengøring af beboerhus. 

    
Budgetoplægget blev gennemgået punkt for punkt, hvilket afstedkom en række mindre 
ændringer, og en del dialog. 
 
Michael fortalte om muligheden for at indgå et driftssamarbejde, mellem boligafdelinger i 
syd. Enkelte afdelinger er allerede startet, og Michael har en forventning om at 
driftssamarbejde, kan blive et element i Masterplanen. 
Der er i bestyrelsen ikke udelt begejstring for et driftssamarbejde efter den model Michael 
beskrev, da den alt andet lige, må afstedkomme en serviceforringelse overfor beboerne, 
men mulighederne skal undersøges. 
 
 



Omkring henlæggelserne var Michael i besiddelse af noget materiale, som ikke er udsendt 
til alle medlemmer af afdelingsbestyrelsen. 
 
Der er tidligere truffet beslutning om, at afdelingens henlæggelser ikke ændres i 
forbindelse med budgetlægning. Uagtet at kontoen vedrørende beplantning høre til under 
henlæggelser og dermed ikke vil påvirke huslejen direkte, blev budgettet reduceret med 
kr. 200.000 til kr. 300.000. Vi står foran en Masterplan hvor vi må forvente at ikke kun 
husene bliver renoveret, men også at udenoms arealerne får en tur. Det sender dermed 
de forkerte signaler, hvis vi planlægger at bruge kr. 500.000 på noget, som angiveligt kun 
holder i en kort årrække. 
 
På baggrund af ændringer og dialog udarbejder Michael et revideret budget oplæg til 
næste møde.    
 
Grundet det fremskredne tidspunkt, blev resten af dagsordenen, udskudt til 
næste møde.   
 
5. Beboermøde den 22. september 
 
6. Parkering af campingvogne og trailere 
 
7. Driften til og fra 
Svar på spørgsmål fra sidste møde. 
Mail fra Flemming Larsen om lampe ved Klub Svanen 
 
8. Post 
 
9. Udvalg/grupper 
 
10. Ansøgninger 
 
11. Møder og kurser 
 
12. Eventuelt. 
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