
 
 
4 SYD 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde den 3. september 2008. Referat 
 
Fremmødte:  
Nævnet: Henny Eilersen, Vibeke Hansen,  Maja Reutzer, Tove Meyling og Dorthe Larsen 
Suppleant: Flemming Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
 
Dirigent: Flemming Wallin    Referent: Dorthe Larsen  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra den 25. august 2008 
Godkendt med rettelser 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 9. september 2008 og den 29. september 2008 
kl. 19.00 
Dirigent: Vibeke    Referent: Dorthe  
 
4. Budget 2009: Gennemgang af budgetoplægning og bilag fra 29. august – sendt pr. mail 
Michael fortalte om budgettet 500.000 på konto 116 til forslag til ophævelse af 1 meter regel og 
pengene fra beplantningsprojektet beholder vi 375.000, det får ingen huslejekonsekvens. Michael 
spurgte om man måtte sænke henlæggelserne konto 116 men det syntes man ikke man skal gøre. 
Bemandingen her i afdelingen er 5 mand hvor to mand er på halv tid. Tre forslag enten 1 meter 
regel, nævnssekretær eller husbestyrer. 100.000 bliver taget fra konto 116881 
beplantningskontoen. Michael laver budgettet med rettelser og sender det til trykning. 
 
5. Beboermøde den 22. september 
Dirigent: evt. Winnie hvis hun kan, referent: Dorthe og Søren, Tove byder velkommen 
 
6. Parkering af campingvogne og trailere: Håndhævelse af regler jf. beboermødebeslutning af 28. 
oktober 2003 
Flemming havde lavet et forslag ved skiltning ved trailere og campingvogns parkering og 
parkeringstilladelse erhverves ved henvendelse til driftskontoret i åbningstiden ved visning af 
registreringattest. Michael laver skiltene og klistermærkerne til 1/10-2008. Man skal hente dem 
senest den 1/11-2008. Michael svarer på mailen fra Eileen og Jan Larsen vedr. parkeringspladsen i 
Ørnen 
 
7. Driften til og fra: Svar på spørgsmål fra forrige møde. Mail fra Flemming Larsen vedr. lampe 
klub Svanen. 
Michael svarer Flemming Larsen vedr. lampe ved Klub Svanen, Tove spurgte om elbilerne er blevet 
fjernet. Henny spurgte om hvorfor kværnen står åben hele dagen når porten står åben. Michael 
havde mødet med kommunen om områderne i går, boldbanen, forarealerne ved Vridsløsevej, 
hækkene langs Vridsløsevej, græsarealet langs Sletbrovej, tunnelen ved Sletbrovej. Til orientering. 
 
8. Informationsniveau og medier: Betonhjertet,  internethjemmeside,  løbesedler 
Flemming sagde noget informationsniveauet vedr. Betonhjertet ang. menuen og den pjece om 
Cafe Ørnen, og internethjemmesiden er ikke opdateret og er ikke særlig køn. Betonhjertet skal vi 
selv trykke nu og det skal ikke trykkes ude mere efter budget 2009. Henny vil så ikke være med til 
at lave Betonhjertet mere, hvem kan så sætte betonhjertet op. 
 
9. Post 
 Den 4/9-08 er der møde om de sociale viceværter, generalforsamling i Antenneforening Brøndby 
den 23/9-08, den 4/10-08 er der boligkonference. 
 
 



10. Udvalg/grupper – orientering fra 
It- gruppen vil meget gerne flytte lokale, der er nogen der har lejet huset til fest, hvor det ikke var 
rengjort og opvaskemaskinen heller ikke var tømt.  
 
11. Ansøgninger 
Ingen 
 
12. Møder og kurser 
Kurser der er et kursuskatalog om vi ikke skal læse det igennem. 
 
13. Eventuelt 
Smørrebrød kl. 17.30 og gennnemgang af beboermøde den 22. september. 
 
Mødet sluttet kl . 21.50 


