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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 1. december 2008 
 
Deltagere: Henny Eilersen, Flemming Wallin, Vibeke Hansen, Tove Meyling 
Afbud: Dorthe Larsen, Maja Reutzer 
 
Dirigent: Henny. Referent: Tove 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
 
2. Godkendelse af referat af 12.11.08 
Under pkt. 8 står, at der evt. skal ansættes en ejendomsfunktionær på fuld tid. 
Inden der tages stilling til det, vil vi gerne se og drøfte arbejdsplanerne for ejendomsfunktionærerne. 
Der blev spurgt til aftalen om, at MIW har fri hver torsdag. Tages op på næste møde. 
Referat godkendt. 
 
3. Valg af dirigent og referent til mødet den 17. december 
Tove er dirigent og Dorthe referent. 
 
4. Evaluering af beboermødet den 24.11.08 
- herunder referatet. Henny meddeler rettelser til referatet til Dorthe. 
Vi synes, at det er uhensigtsmæssigt, at et nyt udvalg blev nedsat efter mødet og ikke blev valgt på 
mødet. Maja og Dorthe må være ansvarlige for at indkalde til møde og sørge for nyt oplæg. 
 
5. Afdelingssekretær 
Vi skal komme med en tilbagemelding om tidsforbrug. Vi ser på Lenas forslag og bruger det som 
checkliste på næste møde. 
 
6. Snerydning på P-pladser. 
Fint med MIW’s indlæg i Betonhjertet, men det er stadigvæk lidt uklart, om kommunen rydder alle 
p-pladser eller kun stikveje. 
 
7. Belysning af træet ud for beboerhuset 
Hvad koster reparationen, som i øvrigt ikke har virket, og hvem skal betale???? 
 
8. Post 
Brev til bestyrelsen om voldgiftssag. Vibeke laver udkast til brev og rundsender. 
 
Mail fra Susanne Winther om carport i Ørnen. Vi beder MIW om en redegørelse for sagen og et 
løsningsforslag. 
MIW har efter mødet forklaret, hvad der er sket. 
Svarer Henny Susanne Winther?? 
 
Brev fra beboer i Hanen 6 A om forhøjelse af hegn. Driften har henvist hende til 
afdelingsbestyrelsen, men vi kan jo ikke dispensere fra lokalplanen. 
MIW bedes snakke med hende, og Tove skriver et svar til hende. 
 
9. Udvalg og grupper 
Der er møde i masterplangruppen den 8. december, og møde om sociale viceværter den ? dec. 
Vi drøftede, hvad vi kan bruge sociale viceværter til, og vi lægger vores hoveder i blød. Foreløbig 
forslag om kaffeklub og åbent hus engang imellem. 



 
 
10. Ansøgninger 
Ansøgning fra cafégruppen om tilskud til transport, vask af duge m.v. 
Ansøgning bevilget. Beløbet tages over tidligere bevilling til aktiviteter, den er nemlig ikke brugt. 
 
11. Møder og kurser 
Intet. 
 
12. eventuelt 
Intet. 
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