
 
 
4 SYD 
 

Referat 
 
Afdelingsbestyrelsesmøde den 18. marts 2009, klokken 19.00 
 
Deltagere 
Nævnet: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer og Tove Meyling  
Suppleant: Flemming Wallin 
Driften: Michael Willumsen 
 
Afbud: Dorthe Larsen 
 
Dirigent: Vibeke/Tove 
Referent: Flemming 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra 26. februar 2009 
Godkendt 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde 
31. marts klokken 17:00 - Regnskab - Dirigent: Maja - Referent: Flemming 
23. april klokken 19:00 
6. maj klokken 19:00 
 
4. Beboermøde 
Det har ikke været muligt at få tilsagn fra nogen af de ønsket dirigent, mødedatoen 
ændres derfor til den 28. april, hvor mulighederne skulle være større. 
Søren Mathisen har indvilget i at være referent. 
Maja og Tove er på valg som medlemmer af afdelingsbestyrelsen - begge genopstiller. 
Flemming er på valg som suppleant til afdelingsbestyrelsen – genopstiller. 
Mødeindkaldelse omdeles i weekenden den 28. og 29. marts. 
 
5. Driften til og fra 
Differentieret incitamentstakst 
Det er ikke umiddelbart muligt af få oplyst hvem der skal betale, og hvem der får penge 
tilbage. Michael er i dialog med kommunen, med henblik på at fremskaffe noget 
talmateriale, som kan belyse problemets omfang. 
 
Genbrugsplads 
Toilet og opholdsrum - Etableringsudgifterne til en løsning hvor der opstilles en 
toiletkabine på pladsen, vil forventeligt ligge i størrelsesordenen kr. 50.000,- 
Genbrugsgruppen udarbejder i samarbejde med driften et endeligt løsningsforslag, med 
tilhørende økonomi, til fremlæggelse på budgetbeboermøde. 
 
Der er mange fordele, det være sig driftsmæssige som økonomiske, ved en genbrugsplads 
som vores. Det er derfor vigtigt, at pladsen har de rette faciliteter, det rigtige ”personale” 
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og ikke mindst, at der er sikre og ordnede forhold på pladsen. 
 
Genbrugsgruppen bør overveje hvilke signaler der er forbundet med indtagelse af alkohol i 
pladsens åbningstid. Der er ingen, som ønsker et regulært forbud mod øl, eller gløgg ved 
juletid, men beboernes tillid og lyst til at komme på pladsen kan hurtigt forsvinde, såfremt 
indtagelsen af alkohol tager overhånd. Som minimum bør der stilles krav om, at de 
personer som er på vagt, ikke indtager alkohol i åbningstiden. 
 
Der er muligvis nogle sikkerhedsproblemer med ”kværnen” på genbrugspladsen, hvis 
dette er tilfældet, skal disse udbedres. 
 
Beboerhus 
Efter vand indtrængen i kælderen, er denne tømt, og alle effekter er smidt ud. Den 
defekte pumpe er repareret og der er lavet en kontrolordning, så lignende situationer 
undgås. 
 
Der er fremsat ønske om, at husets udlånskalender gøres tilgængelig via internettet. 
Michael rundsender en beskrivelse af hvordan man via en kode, kan få adgang til 
udlånskalenderen. Metoden er dog ikke brugbar i forhold til 278 husstande, og der 
arbejdes derfor med en model, som kan lægges på afdelingens hjemmeside. 
 
Husets udlejningsregler er ikke præcise nok, når man kigger på hvem der har ret til at 
låne det, og hvem der har ret til at leje det. Beboerhusgruppen opfordres til at 
fremkomme med et tillæg til reglerne, som indeholder en præcisering. 
 
Ønske om opsætning af puslebord på handicaptoilet, samt den svære betjening af låse i 
døre mod haven, sættes på huskelisten. 
 
Beholdningen af viskestykker forøges via indkøb.   
 
Lys 
Installation af HPFI relæer, har gennem de sidste uger gjort, at der periodevis har været 
meget mørkt forskellige steder i afdelingen. I forbindelse med fremtidige længerevarende 
eller periodevise ”driftsstop”, vil driften sørge for, at der omdeles beboerinformation.  
 
Forårsrensning af husene – udvendigt 
Michael har kontakt til et rengøringsfirma, som forhåbentligt kan være behjælpelige med 
en løsning til afrensning/rengøring af de tunge facader. 
Målet er en ”gør det selv” pakke, som beboerne kan afhente hos driften. 
 
Arbejdsplaner, 1-meter regel og personale 
Da man objektivt set godt kan tolke indholdet af diverse referater, som om der var givet 
tilsagn om ansættelse af personale til håndtering af insourcede arbejdsopgaver, medgives 
det Michael, at han har handlet i god tro. 
Afdelingsbestyrelsen holder forsat på, at der ikke er givet tilsagn om ansættelse. 
 
Driften og afdelingsbestyrelsen er enige om, at der ikke må ansættes personale til 
håndtering af insourcede arbejdsopgaver førend afdelingsbestyrelsen har haft lejlighed til 
at gennemgå og behandle de ønskede arbejdsplaner. 
 
For afdelingsbestyrelsen handler det ikke om hverken at reducere eller forøge antallet af 
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ansatte – målet er at ha’ det rigtige antal ansatte.  
 
De ansatte har fået en ny overenskomst, som blandt andet giver hver ansat ret til en 
daglig 20 minutters arbejdsgiverbetalt pause, samt en uges ekstra ferie. Alt andet lige, så 
vil disse ændringer kunne påvirke kvantiteten af udførte arbejdsopgaver.      
 
6. Regnskab/økonomi 
Regnskabet for 2008 går stort set i nul. 
 
På konto 115 er der en overskridelse af budgettet på ca. kr. 600.000,- som primært 
fremkommer som følge af, at der har været rotter flere steder i afdelingen, samt en række 
vandskader. Skaderne vurderes individuelt af forsikringsselskabet, og hver skade udløser 
en selvrisiko på. Kr. 15.000,- Sammen en aldersnedskrivning på 30 procent, bliver de 
udbetalte forsikringssummer meget små. 
 
Afdelingsbestyrelsen er via brev fra BO-Vest, blevet orienteret om, at der er indsendt 
ansøgning til LBF om projektforlængelse af ABC frem til 2015. Afdelingen medfinansierer 
projektet med en andel på kr. 50.000,- årligt frem til 2012. 
 
Gennemgangen af det tidligere udleverede afstemningskontokort affødte en række 
spørgsmål og kommentarer af forståelsesmæssig karakter. 
Teksten på enkelte posteringer er ikke sigende, ligesom enkelte konto overskrifter også 
kan være lidt misvisende. 
 
7. Husdyrudvalg 
Det af udvalget fremsendte oplæg er ikke dækkende i forhold til forslag, ønsker og 
vedtagelser, som oprindeligt lå til grund for en ændring af reglementet. 
 

• Indekatte der bruges til udstilling og avl 
• Forbud mod kamp/muskelhunde - specificering af racer 

 
Maja kontakter udvalget med henblik på, at få disse specifikke punkter indarbejdet i et nyt 
oplæg. 
 
Reglementet skal behandles på ekstraordinært beboermøde - senere. 
 
8. Udvalg og grupper 
Fællesmøde med grupper og udvalg 
Mødeformen bør revideres, blandt andet er rækkefølgen med mad og drikke før selve 
mødet, ikke optimal, og dagsordenen skal være mere specifik. 
 
IT udvalg 
Udvalget efterlyser den tilfredshedsundersøgelse omkring internet, telefon og TV/Radio, 
som blev aftalt sidste år. Flemming sender udvalgets oplæg mht. spørgsmål til Michael. 
 
Masterplan Syd 
I rækkehusene er der meget snart to prøvehuse klar. Alle opfordres til at smutte forbi, og 
tage en kigger, da man måske kan få en idé til hvordan vores gårdhuse kan komme til at 
se ud. 
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Kursus i helhedsplaner 
Meget givtigt kursus, som grundigt belyste den proces vi står midt i - Masterplan Syd.  
 
Fællesmøde – Følgegruppe Masterplan 
Den 4. marts afholdte afdeling 4 Nord et fællesmøde for afdelingsbestyrelserne i 
gårdhusene. Det var en lidt mærkelig oplevelse, da en del tid blev brugt på at så tvivl om 
hvorvidt husene rent faktisk trænger til renovering. 
Hensigten med at etablere en beboergruppe, som følger udviklingen omkring 
masterplanen, søges bibeholdt. 
 
9. Ansøgninger 
Ingen 
 
10. Eventuelt 
Intet 
 


