
 
 
4 SYD 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde den 12. november 2008 . Referat 
 
Fremmødte:  
Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Tove Meyling og Dorthe Larsen 
Afbud: Maja 
Suppleant: Flemming Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
 
Dirigent: Flemming 
Referent: Dorthe 
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
Punkt 10. IT udgår ellers ok og godkendt.  
 
2. Godkendelse af referat:  
Maja deltog ikke. MIW – han deltager i beboermøde den 24/11-2008 ellers OK 
MIW deltager også den 17/12-2008. 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 1. december 2008: 
Dirigent: Henny og referent: Dorthe 
 
4. Ekstraordinært beboermøde den 24. november 2008: 
MIW laver en skriftlig redegørelse om beboerhuskøkken. Dagsorden sendes til Vinnie. 
MIW undersøger økonomien omkring voldgiftssag 
MIW laver beregning på beløbet som ønskes taget over henlæggelser og beregning af 
huslejeændring laves. Forsøger at få det over dispensationsfonden. Beløbet for 4SYD er  
320.209,40 kr. fordelt over 3 år. Vibeke laver overheads af IT-pakke til beboermødet. 
 
5. Regnskab/økonomi: 
Flemming spurgte om statusrapport og råbalance at vi kan få den elektronisk. Statusrapport er 
konto 116-119 og råbalance konto 107-119. Den råbalance vi fik sidst er en fastnet telefonregning, 
og det er fordi der er kommet nyt telefonsystem. Der var også en mobil regning, og det er fordi 
der er indkøbt nye mobiler. ADSL regning er fordi der er indkøbt computerudstyr. 
Vi accepterer ansøgningen fra landsbyggefonden. 
 
6. Opfølgning på budgetbeboermøde den 22. september 2008: 
Afdelingssekretær vi tænker over det, skal på næste afdelingsbestyrelsesmøde den 1/12-08. 
Beboerhuskøkken: Michael laver et oplæg til det ekstraordinære beboermøde. 
Klage fra beboere vedr. antenneleverandør – hvor er sagen? Den ligger i kommunen og der er ikke 
sendt svar fra kommunen.  
 
7. Huskeliste: 
Opfølgning, prioritering og ansvar: 
Lille mur males males i Svanen/Kanalen. Vi gennemgik huskelisten punkt for punkt, Tove 
renskriver den. 
 
8. Driften til og fra: 
Fra Drift: 
Renoverer værkstedet på genbrugspladsen. 
1 meter reglen der er 27% der har tilmeldt sig. 
Der tages penge fra kto. 116 til evt. ansættelse af en fuldtidsmedarbejder i en 3 års periode, da 
der er 2 i fleksjob. 
På genbrugspladsen bliver der byttet om på 2 containere. 
Til Drift: 
Carporte – venteliste og regler: Jf. mail. Flemming vil lave et regelsæt til ventelisten. Ventelisten til 
carporte er flyttet over i Bo-Vest. 



Indlæg i Betonhjertet vedr. antenneforeningsroderi, Michael har ikke læst det, men vil gøre det og 
give besked om han vil give svar. 
Isætning af lås i det tidligere computerrum. 
Ordne dør så den kan stå åben til det tidligere kopirum. 
 
9. Post. 
Permanent holdbar løsning så intet post går tabt: 
Møde i foreningssekretariat den 20. novmeber 2008 i Bo-Vest. 
 
10. Ansøgninger. 
Ingen 
 
11. Møder og kurser: 
Ingen 
 
12. Eventuelt: 
Intet. 
 
Mødet slut kl. 22.00 
 
 
 
 
 


