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Afdelingsbestyrelsesmøde den 17. december 2008   Referat 
 
Fremmødte:  
Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen,  Maja Reutzer, Tove Meyling og Dorthe Larsen 
Suppleant: Flemming Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
 
Dirigent:  Tove                       Referent:  Dorthe 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
Dagsordenen godkendt. 
 
 
2. Godkendelse af referat: 
Referatet godkendt med rettelser.  
 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 14. januar 2009 og 3. februar 2009: 
Dirigent :  Maja        Referent: Dorthe 
 
 
4. Afdelingssekretær – drøftelse af tidsforbrug. Se bilag som er sendt til jer: 
Vi diskuterede om der er brug for en afdelingssekretær, vi skal tænke på en afdelingssekretær evt. 
5-10 timer ugentlig til næste beboermøde i april 2009. 
 
 
5. Til og fra driften: 
Til driften; 
A: Snerydning p-pladser: Kommunen ryder sne på stikveje og p-pladser. Der skal noget skriftligt i 
betonhjertet og et kort over bebyggelsen. 
B. Belysning af træ ved beboerhus hvad koster reparationen og hvem betaler: 
Det skal Michael nok finde ud af. 
C. Afslutning af carportsagen: 
Der er fejlagtigt blevet givet en carport til en der skulle stå nederst på listen. Michael skriver et 
brev til beboeren. 
D: Forhøjelse af plankeværk i Hanen 6A: Michael vil snakke med beboeren i Hanen 6A ang. 
plankeværket. 
E. Arbejdsplaner for driften: Arbejdsplaner er ikke noget man laver i Bo-Vest der er ikke en ydelse 
mere. Michael vil prøve at lave nogen. 
Fra driften: 
Michael orienterede om at de 30 skraldespande der er sat op forskellige steder i bebyggelsen 
bliver taget ned omkring nytår, men bliver sat op igen derefter. 
Michael skal også deltage i alle beboermøder ifølge Bo-Vest regler. 
Indkøb af grill osv. skal foregå via driften. 
Der bliver købt en ny trækvogn til genbrugen. 
Der bliver købt en palle med klare plasticsække, også skal alle beboere have et brev om at det er 
dem man skal bruge. 
Der er blevet fjernet en hæk, helt for enden af Vridsløsevej. 
Søen nede ved Kirkegrunden, der bliver lavet noget sammen med Kommunen så der bliver mere 
pænt/attraktivt dernede. 
Der har været nogle rottesager i Spættens Kvt., hvor man har brugt forsikringen og det har været 
dyrt. 
Der har været en fjernvarmeskade i Svanens Kvt., hvor det også er blevet lavet. 
 
 



 
6. Regnskab 2008: 
Vi talte lidt om regnskabet, men tager det op igen på næste afdelingsmøde den 14. januar 2009. 
 
7. Post: 
Brev til bestyrelsen – Vibeke sender det til os alle og Flemming skriver det rent ang. nedsættelse 
af huslejen. 
Tove har skrevet et brev til beboeren i Hanen 6A med svar. 
Der er kommet nogle referater fra bestyrelsesmøder. 
 
8. Udvalg og grupper: 
Følgegruppe omkring sociale viceværter Vibeke orienterede herom Vibeke og Maja vil gerne være 
med i styregruppen om ansættelse af sociale viceværter. 
Masterplanen og 2020 – projekter Tove havde været til møde og orienterede herom, der skal 
holdes et møde i masterplangruppen sammen med alle bestyrelserne den 20. januar 2009. 
 
9. Ansøgninger: Ingen 
 
10. Møder og kurser: Ingen 
 
11. Evt. Intet 
 
Mødet slut kl. 22.00 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


