
 
4 SYD 

 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde den 27. maj 2009, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede:  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, Dorthe Larsen, Lena Kujahn 

og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: - 
  Driften: Ej indkaldt 
Afbud: Dorthe Larsen 
Fraværnede: Tonni Bodal 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. maj 2009 
Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 17. juni 2009 
Dirigent – Lena 
Referent – Flemming 
 
Dagsorden til møder i afdelingsbestyrelsen udsendes fremover af referenten. Punkt 5 i Forretnings-
orden for afdelingsbestyrelsen skal ændres. 
 

4. Konstituering 
Der var lidt tvivl om hvorvidt Rein Rubenkamp kunne indgå som tredje repræsentant for afdelingen i 
Følgegruppen for Masterplan vedr. gårdhusene. Tvivlen er nu fjernet, og Rein er fuldgyldigt medlem 
af følgegruppen. 
 
Af konstitueringslisten, som er vedhæftet referatet fra seneste møde i afdelingsbestyrelsen, fremgår 
det at Fastelavnsudvalget og Genbrugsgruppen er nedsat af afdelingsbestyrelsen – dette er ikke kor-
rekt. 
 
Der er tale om to selvsupplerende udvalg/grupper, som refererer til afdelingsbestyrelsen. Af formelle 
hensyn er der dermed behov for, at de hver i sær vælger eller udpeger et medlem, som er kontakt-
person til afdelingsbestyrelsen. Kontaktpersonen behøver ikke nødvendigvis, at være medlem af af-
delingsbestyrelsen. 
  

5. Driften – til og fra 
Afdelingsbestyrelsen er stærkt utilfreds med forsat ikke at ha modtaget arbejdsplaner. De manglen-
de arbejdsplaner bevirker øjensynligt, at udvalgte opgaver ikke udføres, idet driften i en skrivelse til 
Miljøgruppen henholder sig til, at opfølgning på 1-meter reglen ikke er mulig grundet manglende 
personale ressourcer. 
 
Problematikkerne omkring arbejdsplaner, samt den generelle håndtering af 1-meter regel overføres 
til Teknisk udvalg, med henblik på en snarlig løsning. 
 
Det er blevet bemærket fra flere sider, at den seneste omgang græsslåning i afdelinger er udført lidt 
for effektivt - det bør være muligt, at indstille klippehøjden således at græsset ikke fjernes helt. 
 
Spørgsmål til driften – er husdyrreglementets punkt 7, vedrørende hunde i snor, gældende på græs-
arealerne langs eksempelvis Sletbrovej.  
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6. Budget 
Ønsker til afdelingens budget for 2010 må meget gerne være afdelingsbestyrelsen i hænde, ved 
førstkommende møde. 
Flemming sørger for, at information vedrørende ovenstående sættes i juni numret af Betonhjertet. 
 
Møderække i forbindelse med udarbejdelse budget 2010 fastlægges på førstkommende møde i afde-
lingsbestyrelsen. Michael opfordres til at medbring ”køreplanen” fra BO-Vest til dette møde. 
 

7. Udvalg 
Følgegruppen for Masterplan vedr. gårdhusene 
Seneste møde omfattede et oplæg fra Cowi vedrørende energirigtig renovering. En af 4 Nords re-
præsentanter i følgegruppen forholdte sig meget kritisk til nogle af de forslag, til energirigtig renove-
ring, som oplægget til helhedsplanen indeholder – kritikken blev klart tilbagevist af konsulenten fra 
Cowi. 
 
Repræsentanten fra 4 Nord sætter ligeledes spørgsmålstegn ved nødvendigheden af, at udskifte ta-
gene - argumentationen herfor hentes i tidligere undersøgelser, og der ønskes en second opinion til 
tagenes tilstand. 
 
I modstrid med tidligere udmeldinger, så bliver helhedsplans oplægget først indsendt nu – det har 
været nødvendigt, at tilføje en række kommentarer grundet uenighed i følgegruppen. 
 
Formødet som holdes sammen med de andre involverede afdelingen, dagen før følgegruppemødet, 
kan godt virke lidt ensidigt negativt – mødet er dog på ingen måde irrelevant.  
 
ABC 
Møder i ABC præges generelt af, at der blandt de tilstedeværende er flere ansatte end beboere. 
 
I forbindelse med den kommende Naboskabsundersøgelse, samt for at præsentere sig selv og deres 
virkeområde, så vil de tre sociale viceværter gerne deltage på førstkommende afdelingsbestyrelses-
møde. Mødet starter derfor klokken 18:00, og indledes med denne præsentation. 
 
Link til Naboskabsundersøgelsen - http://naboskabet.dk/  
 
De sociale viceværter ønsker en adresseliste indeholdende samtlige medlemmer af afdelingsbesty-
relsen – Henny sørger for denne. 
 
Afdelingen skal formelt underskrive en Partnerskabsaftale for at kunne indgå i det videre ABC forløb. 
Den forelagte aftale indeholder referencer til forhold og dato angivelser, som ikke længere er rele-
vante, hvorfor aftalepapiret skal opdateres inden tilslutning fra afdelingsbestyrelsen er mulig. 
 
I forhold til Kommissorium for styregrupper i ABC har afdelingsbestyrelsen følgende kommentarer: 
 
Til § 6 – Afdelingens repræsentanter kan ikke disponere over afdelingens interne ressourcer, uden 
forudgående tilslutning fra afdelingsbestyrelsen. Eneste undtagelse er beboerhuset, som kan lånes 
til aktiviteter på lige fod med afdelingens egne aktiviteter. 
 
I forhold til afdelingens personale ressourcer, overlades det til driftslederens vurdering hvorvidt der 
er det fornødne overskud. 
 
Til § 8 – Det skal afklares hvorvidt de angivne beløb påføre afdelingen udgifter udover de kr. 50.000 
som allerede er godkendt. 
 
Teknisk udvalg 
Udvalget har endnu ikke holdt sit første møde, men der er opgaver nok at tage af. Udover de i punkt 
5 overdragende opgaver, blev udvalget opfordret til at kigge på muligheden for at genindføre ”Den 
årlige gennemgang”, som består i en funktionstest af varme og vand i de enkelte husstande. 
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Økonomiudvalg 
Heller ikke dette udvalg har holdt sit første møde, men der er som minimum forventning om kvartår-
lige økonomi gennemgang sammen med driften. 
 
Beboerhusgruppen 
- Der er udsigt til at opstillingsplaner snart foreligger. 
- Renovering af køkkenet forventes påbegyndt i august, med en varighed på ca. 14 dage. 
- Gruppen har reserveret huset 4 weekender om året til forskellige beboeraktiviteter. 
- Rengøringen har ikke været tilfredsstillende, hvilket er blevet påpeget overfor rengøringsfirmaet. 
 
Der foretages kun i begrænset omfang kontrol af service og inventar efter udlejning. En model med 
egen kontrol ved lejemålet begyndelse, og ved lejemålets afslutning, kunne reducere generne for 
den efterfølgende lejer, samt sikre at uacceptable forhold blev synliggjort. 
 
It udvalg 
Udvalget arbejder på at afholde to temaaftner med deltagelse af Comx og YouSee + Antennefor-
eningen Brøndby i juni - henholdsvis den 16. og den 18.  
 
Efterfølgende gennemføres en husstands omdelt spørgeskemaundersøgelse, som skal klarlægge 
hvilke forventninger beboerne har til afdelingens bolignet, både hvad angår indhold og ikke mindst 
pris. 
 
Udvalget har erkendt, at den på beboermødet fastsatte tidsfrist, ikke kan overholdes. 
 

8. Post 
Invitation til fremlæggelse af Grønt regnskab den 11. juni 
 

9. Evaluering af beboermøde den 19. maj 2009 
Det er uheldigt, at der bliver omdelt forkerte papirer sammen med mødeindkaldelsen. Fremadrettet 
håndteres indkaldelser til beboermøder af driften, som dermed er ansvarlig for sammenstilling af 
indkaldelse inkl. bilag, trykning og omdeling - afdelingsbestyrelsen er forsat ansvarlig for indhold. 
 
Den samlede afdelingsbestyrelse er ansvarlig for afholdelse og afviklingen af beboermøder, og bør 
som udgangspunkt deltage. 
 
Dirigentens håndtering var grundlæggende i orden – til tider dog lidt til den hårde side. 
 
En rullende års kalender for beboermøder mm. inkl. tjeklister for sammen, skal overvejes. 
 
På beboermødet blev afdelingsbestyrelsen opfordret til at etablere en skiltning i afdelingen, som på-
peger, at løse hunde ikke er tilladt.  
 

10. Eventuelt 
Intet 
 

To-do-liste & løse ender  
Nr. Hvad Hvornår Hvem 
1 Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen skal ændres 17. juni Flemming 
2 Kontaktpersoner fra Genbrugsgruppe og Fastelavnsudvalg - Udvalgene 
3 Arbejdsplaner samt 1-meter regel  - Teknisk udvalg 
4 Information i Betonhjertet vedr. Budget 2010 Juni numret Flemming 
5 ABC - Adresseliste over afdelingsbestyrelsen - Henny 
6 ABC - Godkendelse af Partnerskabsaftale - - 
7 ABC - Påføres afdelingen yderlige udgifter? - - 
8 Budget ”køreplan” fra BO-Vest 17. juni Michael 
9 Beboermøder - Års kalender og tjekliste - - 
10 Skiltning - Løse hunde - - 
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