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Afdelingsbestyrelsesmøde den 13. august 2009, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, Dorthe Larsen og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: Tonni Bodal 
  Driften: Deltager ikke 
Afbud Henny Eilersen og Lena Kujahn 
Fraværende - 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 17. juni 2009 
Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 25. august 
Dirigent - Dorthe 
Referent - Flemming 
 

4. Økonomi 
Oplæg til budget 2010 er sendt fra BO-Vest til alle medlemmer af afdelingsbestyrelsen. 
 
Der er tilfredshed med den lave huslejestigning på 0,62 procent pr. m2. En jævn stigning år for år, 
er dog at foretrække frem for små stigninger nogle år, og store stigninger andre år. 
 
Budgetoplægget blev gennemgået, og afdelingsbestyrelsen ønsker uddybende forklaringer fra drif-
ten på mødet den 25. august af følgende konti: 
 
106 - Ejendomsskatter 
109 - Renovation 
114,1 - Løn driftspersonale 
114,9 - Ejendomskontor 
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder 
127 - Ydelser vedrørende lån til bygningsskader 
 
Der blev sået tvivl om hvorvidt alle beboeransøgninger er medtaget under konto 119.  
 
Der er på tidligere beboermøder givet mundtligt tilsagn om et mere detaljeret antennebudget. Afde-
lingsbestyrelsen mener ikke dette tilsagn honoreres, i tilstrækkelig grad, via det fremlagte. 
 
I forhold til antennebudgettet ønskes en uddybende forklaring på konto 305,532 - Administrations-
bidrag.  
 

5. Naboskabsundersøgelse 
Afdelingsbestyrelsen ser ingen grund til at undersøgelsen tilføjes flere spørgsmål. Det skal desuden 
præciseres overfor ABC, som driver undersøgelser, at der ønskes et selvstændigt resultat for afde-
lingen. Vibeke og Flemming kontakter ABC vedrørende disse forhold.  
 
Information fra 14. august - Undersøgelsen vil indeholde et selvstændigt resultat for afdelingen, 
men vi undgår nok ikke ekstra spørgsmål. Der er blandt andet ønsker fra andre afdelinger om 3-4 
spørgsmål vedrørende renovation, og 2-3 spørgsmål vedrørende vold og hærværk. 
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Vedhæftet dette referat er: Tidsplan for naboskabsundersøgelse i Syd, oplæg til følgebrev, oplæg til 
følgebrev for husstande hvor beboerne ikke blev truffet hjemme og oplæg til rykkerbrev 
 

6. Driften til og fra 
Driften deltager ikke på mødet  
 

7. Udvalg og grupper 
It-udvalg 
De på beboermøde vedtagne tema aftener, er afholdt før sommerferien. Møderne trak mellem 40 og 
50 deltagere hver, og må som sådan ses som værende succeser. Næste skridt er en spørgeskema-
undersøgelse blandt afdelingens beboere. 
 
Teknisk udvalg 
Michael er ved at lægge sidste hånd på noget materiale, som belyser afdelingen personaleforbrug i 
forhold til de opgaver som findes. En løsning af problematikkerne omkring arbejdsplaner og 1-meter 
regel, afventer dette materiales færdiggørelse. 
 
Driftssamarbejde mellem to eller flere afdelinger i syd blev løst gennemgået. Teknisk udvalg og af-
delingsbestyrelsen vil på et senere tidspunkt blive præsenteret for hvilke muligheder der er, og dis-
ses økonomiske konsekvenser – analysearbejdet er netop igangsat. 
 
Økonomi udvalg 
Afdelingens budget for 2010 er gennemgået.  
 

8. Post 
• En henvendelse vedrørende dispensation fra husdyrreglementets punkt 4, er videresendt til 

driften. 
• En henvendelse vedrørende 1-meter reglen besvares af afdelingsbestyrelsen, og videresen-

des herefter til driften - Flemming forfatter et oplæg. 
• En henvendelse vedrørende parkering af påhængsvogne besvares af afdelingsbestyrelsen - 

Flemming forfatter et oplæg.  
 

9. Ansøgninger 
Ingen 
 

10. Møder og kurser 
Vibeke og Maja tilmeldes Outlook kursus. 
 
Det er ikke hele afdelingsbestyrelsen, som er tilmeldt BO-Vest arrangementet på Sørup Herregård 
den 12. september – Vibeke kontakter administrationen.  
 

11. Eventuelt 
Intet 

 
To-do-liste & løse ender  
Nr. Hvad Hvornår Hvem 
1 Kontaktpersoner fra Genbrugsgruppe og Fastelavnsudvalg - Udvalgene 
2 Arbejdsplaner samt 1-meter regel - Teknisk udvalg 
3 ABC - Adresseliste over afdelingsbestyrelsen - Henny 
4 ABC - Godkendelse af Partnerskabsaftale - - 
5 ABC - Påføres afdelingen yderlige udgifter? - - 
6 Beboermøder - Års kalender og tjekliste - - 
7 Beboerhenvendelser – oplæg til besvarelser 25. august Flemming 

 


