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Afdelingsmøde den 29. september  2008. Referat 
 
Fremmødte:  
Bestyrelsen: Vibeke Hansen,  Maja Reutzer, Tove Meyling og Dorthe Larsen 
Afbud: Henny Eilersen 
Suppleant: Flemming Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
 
Dirigent: Vibeke     Referent: Dorthe 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden ok  
 
 
2. Godkendelse af referat fra 3. september 2008 
Referatet godkendt med rettelser 
 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 22. oktober 2008 
Dirigent: Maja  og  Referent: Dorthe 
 
 
4. Evaluering af beboermødet, herunder drøftelse af henlæggelser og den ekstra antenneudgift + 
plus opsamling af de punkter, som vi ikke fik gjort noget ved fra forrige møde. 
Tove sagde noget om den Voldgiftsag som Bo-Vest har lavet. Vi er utilfredse med behandlingen af 
dette og den manglende orientering herom. Vi vil bede Bo-Vest om en skriftlig redegørelse. Vi har 
lavet en spiseklub og efter dette er køkkenet fuldt lovligt så vi også selv kan lave mad hvis der er 
nogle der vil det, så vi ikke behøver at købe det i Askerød hver gang.  
 
 
5. Husdyrudvalg – hvad er tidsfristen? På mandag den 6. oktober 2008 kl. 19.00 holder 
husdyrudvalget møde. Vi vil tage indkomne forslag punkt 6 med fra beboermødet. 
 
 
6. Fordeling af opgaver, hvem er tovholder/samler op, når vi ikke får en nævnssekretær? 
Vi tager det op på næste møde den 22. oktober 2008. 
 
 
7. Camping- P-pladser, hvor står sagen? Faste pladser?Rygter? 
Der er blevet lavet blå skilte til afdelingen, som bliver sat op, og der er blevet lavet små gule 
mærkater/ parkeringstilladelser. Flemming har skrevet noget om dette i Betonhjertet. Man skal 
hente dem på ejendomskontoret fra 1/10-2008 og senest 1/11-2008 og have sin 
registreringsattest med på enten campingvognen eller traileren. Der er ikke noget der hedder faste 
pladser til at parkere trailere eller campingvogne. 
 
 
8. Betonhjerte – hvem er ansvarlig redaktør? 
Betonhjertet bliver trykt denne gang ude i byen, men næste gang skal det trykkes på 
kopimaskinen i beboerhuset. Hvem er ansvarlig for at det bliver sat op? Vibeke vil ringe til Henny 
herom og høre hende om hun vil være med til at lave Betonhjertet til 31/12-08. 
 
 
 
 
 
 



9. Boliigsocialt arbejde – sker der noget i vores afdeling? 
Landsbyggefonden er gået med til at det kommer til at vare 3 år. Vi får 3 sociale viceværter 
sammen med andre afdelinger i vores område. Vi får 5-7 millioner kroner sammen med de andre 
afdelinger. 
 
 
10. Økonomi – økonomirapport drøftes. Michael bedes kopiere til os 
Michael vil som standard, maile den til os 1 gang om måneden. 
 
 
11. Aktivitetsliste/huskeliste – foreslås genindført 
Tove kom med en aktivitetsliste/ huskeliste en som vi havde engang og vi ikke har brugt i lang tid, 
vi taler om det på næste møde den 22. oktober 2008. 
 
 
12. Driften ti og fra 
Fra driften Michael har talt med kommunen vedr. lyset langs med Klub Svanen, kommunen er gået 
med til at de sætter 3 lamper op. Michael vil sende noget ud om 1 meter reglen til alle beboere. 
Antenne og Copydan afgift om det er blevet dyrere eller billigere eller om det er det samme fra 
ComX til Fascom og Cirque. 
 
 
13. Post 
Indbydelse til fremtidssikring af husene tirsdag den 21. oktober 2008 kl. 19.00 til 22.00 i 
Musiksalen for alle beboere. Orientering indskud i lejlighederne fastsættes i de enkelte afdelinger, 
for det meste 3 måneders husleje. 
 
 
14. Udvalg og grupper 
Næste møde den 22. oktober 2008, miljøgruppen og genbrugsgruppen holder møde den 30. 
oktober 2008. 
 
15. Ansøgninger 
Ingen 
 
 
16. Møder og kurser 
Vi taler om dette til næste møde den 22. oktober 2008. 
 
17. Evt. 
 
Mødet slut kl. 22.00 
 
 
 
 


