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Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. september 2009, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, Dorthe Larsen og Flemming V. 

Wallin 
  Suppleant: Tonni Bodal 
  Driften: Michael Willumsen 
Afbud Lena Kujahn 
Fraværende - 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 25. august 2009 
Referatet er endnu ikke færdigt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde 30. september 2009 
Dirigent: Tove 
Referent: Flemming 
 

4. Beboermøde 
• Dirigent - Vinie Hansen - alternativt Søren Mathissen 
• Referent - Søren Mathissen - alternativt Flemming 
• Velkomst - Dorthe 
• Budget 2010, konto 118 og 119 

Enkelte afklarende spørgsmål. 
• Løse ender 

Driften tilretter, klargøre og trykker, så alt er klart til omdeling den 12. og 13. september. 
Det materiale som skal omdeles skal indeholde: 

i. Indkaldelse til beboermøde 
ii. Forretningsorden for beboermøde 

iii. Referat fra beboermøde den 28. april 2009 
iv. Referat fra beboermøde den 19. maj 2009 
v. Indkomne forslag – se nedenfor 

 
5. Indkomne forslag 

Der er indkommet følgende 5 forslag 
 
Michael kontakter stillerne af de to nederste forslag, med henblik på en tydeliggørelse. 
 

• Fjernelse af afgift for leje af parkeringsplads til påhængsvogn. 
• Reduktion af afgift til 50 kroner for leje af parkeringsplads til påhængsvogn. 
• Afsætte 5-10 timer ugentlig til drift af beboerhus. 
• Forslag om, at katte skal holdes i egen have. 
• Konsekvens i husleje kroner ved afskaffelses af 1-meter regel. 
 

6. Eventuelt 
Der stikker en ubeskyttet elektrisk ledning ud af væggen på kontoret. 
 
Der mangler en kørestolsrampe mod haven i beboerhuset. 
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Buskads omkring beboerhus reduceres/ryddes let for at skaffe bedre indsyn.  
 
Emner til førstkommende møde i afdelingsbestyrelsen: 

• Hvordan sikres hjælp til beboere, som ikke selv kan håndtere maling af plankeværker – be-
boermødebeslutning vedrørende maling af plankeværker fremskaffes inden mødet. 

• Hvordan sikres et ensartede og objektivt grundlag for beslutning om at udskifte hvidevare i 
de enkelte boliger. 

• Forslag fra driften – Ansættelse af en person på 15-16 år til ad hoc opgaver. Kommunen 
yder tilskud svarende til 50 procent af lønnen. 

 
 
To-do-liste & løse ender  
Nr. Hvad Hvornår Hvem 
1 Arbejdsplaner samt 1-meter regel - Teknisk udvalg 
2 ABC - Adresseliste over afdelingsbestyrelsen - Henny 
3 ABC - Godkendelse af Partnerskabsaftale - - 
4 ABC - Påføres afdelingen yderlige udgifter? - - 
5 Beboermøder - Års kalender og tjekliste - - 
6 Beboerrådgivning – oplæg til svar - Flemming 

 


