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Afdelingsbestyrelsesmøde den 11. november 2009, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Maja Reutzer og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: Tonni Bodal 
  Driften: Deltager ikke 
 
Afbud Vibeke Hansen, Tove Meyling, Dorthe Larsen og Lena Kujahn 
Fraværende - 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Det blev konstateret, at der ikke var fremmødt et tilstrækkeligt antal ordinære bestyrelsesmedlem-
mer til, at mødet kunne være beslutningsdygtigt. 
 
De tilstedeværende valgte at gennemføre mødet, som et orienteringsmøde, med udgangspunkt i 
den udsendte dagsorden. 
 
Der blev udtrykt ønske om, at få afklaret Lenas forsatte virke i afdelingsbestyrelsen. I denne forbin-
delse blev muligheden for Tonnis indtræden som ordinært bestyrelsesmedlem drøftet.  
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2009 
Udskud til førstkommende møde.  
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde 9. december 2009 
Dirigent: Maja 
Referent: Flemming 
 
Fastsættelse af mødekalender for 2010 blev udskudt til førstkommende møde. 
 
Der blev udtrykt ønske om, at mødekalenderen for 2010 indeholder mindst én "markvandring". 
 

4. Opsamling 
A. Hvordan sikres et ensartede og objektivt grundlag for beslutning om, at udskifte hvidevare i 

de enkelte boliger? 
 
På grundlag af driftens materiale over udskiftninger af køleskabe er der udarbejdet en stati-
stik, som blandt andet viser, at det gennemsnitlige køleskab i afdelinger, det er mellem 8 og 
9 år gammelt. Statistikken er vedhæftet dette referat som bilag. 
 

B. Klag over manglende istandsættelse ved indflytning. 
Vedlagt dette referat er 2 skrivelser fra beboerne, mangelliste samt en række fotos. 
 
Via et brev, som Flemming skriver, informeres om, at behandlingen af deres klage, vil finde 
sted på førstkommende møde i afdelingsbestyrelsen. Brevet er vedhæftet dette referat. 
 

5. Udvalg og grupper 
ABC styrergruppemøde 
Der truffet aftale med beboerhusgruppen om, at ABC kan afholde tirsdags Café i beboerhuset, end-
videre låner ABC huset til et julearrangement i december. 
 
Vi er alle indbudt til en studietur til Odense og Vejle arrangeret af ABC – Maja deltager muligvis. 
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Julefrokost for udvalg, gruppe, ansatte og afdelingsbestyrelse. 
Henny og Maja er i gang med planlægning, og tilmeldingerne er også på vej. 
 
Der indhentes hjælp efter behov. 
 

6. Post 
Kontoudtog fra Nordea – afleveres hos Tove 
Beboerblad fra Gadekæret  
 

7. Ansøgninger 
Intet 
 

8. Møder og kurser 
Maja efterlyser et kursus omhandlende til og fraflytningsregler – Flemming kunne også være inte-
resseret. 
 

9. Eventuelt 
Intet 


