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Referat 
 
Afdelingsbestyrelsesmøde den 21. april, klokken 19.00 
 
Deltagere 
Nævnet: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, Dorthe Larsen 
Suppleant: Flemming Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
 
Dirigent: Henny  
Referent: Flemming 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
3. Beboermøde 28. april 
Afdelingsbestyrelsen møde klokken et en bid brød – Henny og Maja står for det praktiske. 
 
Flemming lavet et oplæg til en skriftlig beretning fra afdelingsbestyrelsen, og alle skriftlige 
beretninger sammensættes til en skrivelse – beretningerne fremlægges mundtligt. 
 
Som dirigent foreslås Søren, og Flemming foreslås som referent. 
  
Michael har et overslag klar på økonomien i forhold til forslaget fra Jørgen Hansen vedr. 
renovering af beboerhusets køkken. Renoveringen kan udføres i år via lån af egne midler, 
og afskrivning over eksempelvis 5 år. 
 
Der er omdelt 2 versioner af afdelingens regnskab – det har ingen praktisk betydning da 
version 1 er det der normalt skal omdeles, og version 2 blot er en udvidet version af 
nummer 1. 
 
4. Regnskab/økonomi 
Spørgsmål besvaret 
 
5. Huskeliste 
Opdateret udgave er vedhæftet dette referat  
 
6. Svar fra VA’s bestyrelse vedr. Relacom sag 
Svaret fra bestyrelse i VA er ikke tilfredsstillende. Som sagen ligger lige nu, så er 
beslutningen fra det ekstraordinære beboermødet ikke accepteret, og den vedtagne 
huslejereduktion er ikke effektueret, og vil heller ikke blive det. 
Der arbejdes videre med sagen - Flemming udarbejder oplæg til nyt brev.  
 
 
 
 



 
7. Driften til og fra 
Vinduerne i beboerhuset trænger til en gang polering. 
 
Der har været problemer med opvaskemaskinen i beboerhuset, og en henvendelse til 
driften havde ikke den ønskede øjeblikkelige virkning – oplevelsen var, at problemet måtte 
vente til Michael kom retur fra ferie. Michael pointerede, at medarbejderne i denne type 
sager har de nødvendige kompetencer. 
 
Michael har udarbejdet et spørgeskema til beboerne vedr. telefoni, internet og radio/TV. 
Omdeling til beboerne afventer tilbagemelding fra it-udvalget. 
 
Opkrævning af copy-dan afgift vil fra 2010 ske direkte hos den enkelte beboer. 
 
8. Post 
Intet 
 
9. Ansøgninger 
En beboer har forespurgt på muligheden for at deltage i et feriearrangement, som 
afholdes af blandt andet AB Kanalen. 
Afdelingsbestyrelsen vil på det foreliggende grundlag ikke træffe en afgørelse om, hvorvidt 
afdelingen skal involvere sig i andre boligafdelingers arrangementer, men ser ingen 
problemer i at beboeren deltager som privat person. 
 
10. Møder og kurser 
I weekenden 12. – 13. september afholdes der konference for boligtillidsfolk i BO-Vest 
under titlen ”Fremtidssikring af vores boligområder, både fysisk og psykisk”. 
 
11. Eventuelt 
Udleveres der information om muligheden for selv at vedligeholde 1 meter området 
omkring boligen til nye beboere? 
 


