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Afdelingsbestyrelsesmøde den 30. september 2009, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: - 
  Driften: Deltager ikke 
Afbud Henny Eilersen, Dorthe Larsen, Lena Kujahn og Tonni Bodal 
Fraværende - 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med enkelte tilføjelser under punkt 6 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 25. august 2009, og referat fra 
afdelingsbestyrelsesmøde den 8. september 2009 
Begge godkendt uden kommentarer 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde 20. oktober 2009 
Dirigent: Maja 
Referent: Flemming 
 

4. Evaluering af beboermødet den 22. september 2009 
• Fremadrettet skal endelig mødeindkaldelse inklusiv bilag forelægges afdelingsbestyrelsen in-

den uddeling 
• De indkomne forslag skal oplistes på den endelige mødeindkaldelse 
• Indkomne forslag skal påhæftes afdelingsbestyrelsens anbefaling samt information om 

eventuelle økonomiske konsekvenser 
• Der må ikke opstå tvivl om antallet af udleverede stemmesedler 
• Usaglig og nedsættende kommentarer må ikke forekomme – dirigenten skal stoppe eventu-

elle antrit 
• Der skal læses korrektur på alt materiale så blandt andet dato/ugedag fejl undgås 
• Øl skal kun være tilgængelig i pausen  

 
5. Partnerskabsaftale - godkendelse og underskrift 

Aftalen er opdateret, og afdelingsbestyrelsen ser herefter ingen problemer i at underskrive aftalen. 
Afdelingens repræsentanter i ABC styregruppen sørger for, at dette bliver gjort. 
 

6. Opsamling 
A. Hvordan sikres hjælp til beboere, som ikke selv kan håndtere maling af plankeværker. 

- Driften opfordres til at fremkomme med et løsningsforslag. 
- Hvor stort antal plankeværker er malet indenfor seneste de 4 til 5 år? 
 

B. Hvordan sikres et ensartede og objektivt grundlag for beslutning om, at udskifte hvidevare i 
de enkelte boliger. 
- Hvilke modeller kan beboerne vælge mellem? 
- Hvad findes der af statistik mht. antal udskiftninger, holdbarhed og energiklasser 
 

C. Forslag fra driften – Ansættelse af en person på 15-16 år til ad hoc opgaver. Kommunen 
yder tilskud svarende til 50 procent af lønnen. 
- Hvis dette tiltag ikke tidligere er godkendt, så er det gjort nu. 
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D. Afsætte 5-10 timer ugentlig til drift af beboerhus - er der tidligere truffet beslutning om det-
te, og hvordan kan det håndteres? 
Afdelingsbestyrelsen og beboerhusudvalget afholder snarest et møde med henblik på, at 
opnå en fælles forståelse, og eventuelt fremkomme med løsningsforslag. 
 

E. Må omdeling af adresseret information foretages af personer under 18 år? 
- Second opinion indhentes hos BO-Vest 
 

F. Beslutninger 
- Opfølgning og fastholdelse på beslutninger skal sættes i system. 
 

7. Udvalg og grupper 
Tove overtager midlertidigt Lenas plads i teknisk udvalg. 
 

8. Post 
Skriftlig henvendelse fra beboer – Flemming udarbejder oplæg til svar. 
 
Flemming indtræder i VA's foreningssekretariat i stedet for Vibeke 
 

9. Ansøgninger 
Intet 
 

10. Møder og kurser 
Intet 
 

11. Eventuelt 
Intet 

 
 
 
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 - Underskrivelse af Partnerskabsaftale - Maja / Vibeke 
4 Beboermøder - Års kalender og tjekliste - - 
5 Beboerrådgivning – oplæg til svar - Flemming 
6 Henvendelse fra beboer – oplæg til svar - Flemming 
7 Second opinion vedr. omdeling - Flemming 

 
 


