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Afdelingsbestyrelsesmøde den 3. februar 2009 
 
Tilstede: 
Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer og Tove Meyling 
Suppleant: Flemming V. Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
 
Afbud: Dorthe Larsen  
 
Dirigent: Henny 
Referent: Flemming 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra 14. januar 2009 
Godkendt med følgende tilføjelse under punkt 4 - Michael lovede at der ikke bliver fældet 
træer og lignende indenfor 1 meter reglen, uden det er i samråd med beboerne. 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde 
Næste møde afholdes den 26. februar kl. 19:00 
Dirigent: Vibeke 
Referent: Flemming 
 
Der afholdes regnskabsbeboermøde den 27. april – Henning Bjerre kontaktes med henblik 
på at fungere som dirigent, og Søren Mathiesen som referent. 
 
4. Driften til og fra 
Resultaterne af 1 meter reglens afskaffelse viser sig så småt, idet driften er ved at tilpasse 
udenoms arealerne, så vedligeholdelse og daglig drift optimeres.  
Der hvor driften forestår vedligeholdelse af udenoms arealerne, udarbejdes der 
individuelle ændrings- og tilpasningsplaner pr. bolig.   
I forbindelse med fraflytninger foretager driften en vurdering af arealerne omkring den 
enkelte bolig, ellers sker ændringer og tilpasninger i samråd med den stedlige beboer. 
Af hensyn til økonomi og arbejdsmængde vil der gå optil 3 år, før hele afdelingen er 
gennemgået. 
 
Genbrugsgruppens ønske om toilet og rindende vand, samt et lille opholdsrum, på 
genbrugspladsen, nærmer sig en løsning. Der er skitseret følgende to mulige løsninger: 

1. Der indrettes to separate rum i hallen, et med toilet og badefaciliteter og et 
opholdsrum med varme. Anslået pris kr. 125.000,- 

2. Der indkøbes en mandskabsvogn/pavillon, som kan opstilles et vilkårligt sted på 
genbrugspladsen. Anslået pris kr. 75.000,- 

De anslåede priser er inklusive etablering af el, vand og kloak tilslutning. Finansiering vil 
kunne forgå via konto 116. 
I forhold til kommunens planer omkring genbrugspladser, forventer Michael, at 
afdelingens plads vil være en af de genbrugspladser som forsætter. Det er derfor 
afdelingsbestyrelsens opfattelse, at der vil være mening i at forbedre pladsens faciliteter, 
og der arbejdes videre med ovennævnte løsningsforslag. 



 
Der er fremsat ønske om en bedre belysning bag beboerhuset. Michael har indhentet et 
priseoverslag på en løsning, hvor der opstilles indtil 15 pullertlamper rundt i kanten af 
græsplænen. Løsningen er for ambitiøs i forhold til hvad der er nødvendigt, hvorfor der 
arbejdes videre på en model med et mindre antal lamper på eller langs beboerhuset. 
 
Boldbanen foran beboerhuset er fjernet. De omkringboende er blevet hørt, og ingen havde 
indvendinger. Michael har leget med tanken om, i vinter halvåret, at omdanne asfaltbanen 
til en skøjtebane. 
 
Efter en søndag på genbrugspladsen er det Genbrugsgruppens og Michaels oplevelse at 
beboerne stort set har forståelse for, at man ikke længere må aflevere affald i sorte 
sække. 
De ihærdige personer, som har været rund i afdelingen, med en rulle klare sække til 
samtlige husstande, er blevet godt modtaget alle steder. 
   
I sidste nummer af Betonhjertet er afdelingsbestyrelse og drift blevet kritiseret for et lavt 
informationsniveau - kritikken er taget til efterretning. 
Afdelingsbestyrelsen bør ha’ mindst et indlæg i hvert Betonhjerte, og Michael vil gøre et 
forsøg på det samme. 
Informationsstruktur og mængde indgår i dagsordenen for det årlige fællesmøde mellem 
afdelingsbestyrelsen, grupper og udvalg den 2. marts. 
 
5. Tidsforbrug for afdelingssekretær 
Bortfaldet 
 
6. ABC-projektet 
Der er kommet 79 ansøgninger til de tre stillinger som sociale viceværter. Følgegruppen i 
ABC projektet indkalder et mindre antal ansøgere til samtale, og forventningen er, at 
ansættelse vil kunne finde sted pr. 1. april. 
Som en del af ABC gøres forsøg på at starte en cafe/værested/aktivitetscenter i Kanalens 
kvarter. Afdelingsbestyrelsen oplever tiltaget positivt, men påpeger at eventuel deltagelse 
skal være omkostningsneutralt for afdelingen. 
Som en del af Masterplanen gennemfører ABC i august 2009 en naboskabsundersøgelse i 
gårdhusene, det vil sige også hos os. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med de 
enkelte afdelinger, og afdelingerne kan i et vist omfang udøve indflydelse på hvilke 
spørgsmål der stilles. Der er desuden mulighed for at få opdelt resultaterne i eksempelvis 
kvarterer. Forventninger og ønsker aftales med ABC. 
 
7. Fællesmøde for grupper og udvalg 
Mødet afholdes den 2. marts kl. 19:00 – der er fællesspisning kl. 18:00 
Dagsorden udsendes af Henny, der sammen med Maja også sørger for smørrebrød - evt. 
fra en smørrebrødsforretning. 
 
8. Brev til bestyrelsen om budget 2009 
Oplæg fra Flemming – sendes pr. mail til afdelingsbestyrelsen.  
 
9. Arbejdsplaner – 1 meter regel 
Inden der eventuelt fastansættes yderligt personale er det afdelingsbestyrelsens 
opfattelse, at der skal laves en objektiv vurdering af hvilke arbejdsopgaver der forfalder 
hvornår, og i hvilket omfang disse skal udføres. 
Til dette formål er arbejdsplaner e. lign. et nødvendigt værktøj. 
 
10. Økonomi 
Med et overskud i størrelsesordenen ca. kr. 500.000,- ser regnskabet for 2008 acceptabelt 



ud – det skal bemærkes, at regnskabet ikke er endeligt afsluttet. 
Konto 114 som blandt andet indeholder løn refusion er en væsentlig bidragskilde til 
overskuddet. 
Under konto 115 er der placeret en række større udgifter til bekæmpelse af skadedyr, 
samt udgifter i forbindelse vandskader. En del af udgifterne ved vandskader dækkes dog 
af forsikringen. 
Der findes endnu ingen, som ved hvad der sker med eksempelvis vores nuværende 
køleskabe og komfurer i forbindelse med Masterplanen. Som en konsekvens heraf udføres 
der flere reparationer, og færre udskiftninger, hvilket ses flere steder i regnskabet. 
Beboernes lyst til at male huse og plankeværker er reduceret, formodentligt grundet 
Masterplanen – der er brugt væsentlig færre penge på maling end tidligere. 
 
11. Post 
Tilbud om deltagelse i BL weekend konference 
 
12. Udvalg og grupper 
Bortfaldet – se punkt 7 
 
13. Ansøgninger 
Ingen 
 
14. Møder og kurser 
Behandlet under andre punkter 
 
15. Eventuelt 
Intet 
 
 
 


