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Afdelingsbestyrelsesmøde den 16. februar 2010, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, Lena Kujahn og Flemming V. 

Wallin 
  Driften: Deltager ikke 
  
Fraværende Dorthe Larsen og Tonni Bodal 
 
  Dirigent: Tove Meyling 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Flere tilføjelser – herefter godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 25. januar 2010 
Ændring under punkt 5 – afdelingen har allerede en konto hos Super Best. 
Herefter godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 9. marts 2010 klokken 19:00 
Dirigent: Vibeke 
Referent: Flemming 
 
Mødedatoer for grupper, udvalg og andre relevante fora samles i en kalender som lægges på afde-
lingens hjemmeside – bidrag sendes til Flemming. 
 
Efter ønske fra Lena ændres datoerne for møder i afdelingsbestyrelsen, for den resterende del af 
første halvår. 
 

 Ny mødeplan – 1. halvår 2010 
 09. marts 14. april 01. juni 
 30. marts u/driften 11. maj u/driften 22. juni u/driften 
    
 Alle møder starter klokken 19:00 
  
 Ordinært beboermøde 28. april 
 

4. Opfølgning 
• Aftale/model for delt driftsleder – oplæg/redegørelse fra BO-Vest 

Det er end ikke modtaget noget oplæg fra Gert W. Pedersen. Flemming udarbejder oplæg til 
endnu en skrivelse, som i sin færdige form også tilgår bestyrelsen i VA samt ledelsen i BO-
Vest. 
 

• Aktivitetslokaler i Kanalens Kvarter medlem til styregruppen 
Vibeke indgår som afdelingens repræsentant i styregruppen. 
 

• Snerydning – henvendelse pr. mail fra Kim A. Larsen 
Henvendelsen er videresendt til driften med henblik på forsat dialog. Der udarbejdes et svar 
fra afdelingsbestyrelsen til Kim A. Larsen, som baseres på generelle betragtninger vedrøren-
de snerydning og glatførebekæmpelse. 
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• Snerydning – P-pladser 
Det er afdelingsbestyrelsen opfattelse, at der ikke er overensstemmelse mellem driftens og 
kommunens tolkning og håndtering af den indgåede driftsaftale, som indbefatter snerydning 
af afdelingens p-pladser. Aftalen ønskes derfor forelagt afdelingsbestyrelsen. 
 
Samtidigt ønskes der svar på hvorvidt ovennævnte uoverensstemmelse har påfør afdelingen 
ekstraordinære udgifter, og i givet fald, hvor store er disse? 
 
Som forklaring på de problemstillinger vinterens snemængder har bragt for dag, opfordres 
driften til at skrive en oplysende artikel til Betonhjertet. 
  

• Svar på åbent brev til afdelingsbestyrelsen fra Jørgen Hansen 
Svaret er endnu ikke klar, da problematikken omkring Fascoms gravearbejde ikke er fuldt 
belyst.  
 

• 1-meter regel og arbejdsplaner 
Der er forsat ikke enighed mellem driften og afdelingsbestyrelsen om en løsning, og ophavet 
til denne sag. 
 
Det må forventes at der vil fremkomme spørgsmål på det kommende beboermøde. For at 
imødegå disse udarbejder Vibeke et oplæg, som kan danne grundlag for afdelingsbestyrel-
sens besvarelse af eventuelle spørgsmål. 
 
Teknisk udvalg skal sikre, at der bliver fundet en løsning inden beboermødet.  
 

• Orientering – ændret lovgivning omkring boligsøgning og medlems anciennitet 
På det nyligt afholdte foreningsmøde i VA, blev den nye lovgivning kort gennemgået. Der 
hersker en del usikkerhed om hvordan lovgivningen, helt eksakt udmøntes. 
 
Det grundlæggende er afskaffelse af ventelister og medlems anciennitet, som det kendes i 
dag. I stedet indføres nye ventelister, som blandt andet påfører boligsøgende en årlig udgift 
i størrelsesordenen 150 kroner til dækning af administration! 
 
Alle medlemmer af VA vil inden 1. marts modtage en skrivelse, som forklarer hvad man skal 
gøre, for at bevare sin medlems anciennitet. 
 

• Udlejningsstop som følge af Masterplan 
Med udgangspunkt i en sag hvor beboere i en anden VA afdeling har søgt bolig i 4Syd, og 
fået afslag på dette, skal det undersøges om der er indført udlejningsstop uden afdelingsbe-
styrelsens viden – Tove indhenter svar fra Jesper i BO-Vests byggeadministration. 
 

5. Udvalg og grupper 
Miljøgruppen 

• Behandling af eternitfacader - skal beboerne have mulighed for at male facaderne? 
Erfaringer fra ABC projekt, hvor AB fik malet facader mod kanalen, indhentes af Vibeke. 
 
Det skal undersøges hvad malingen koster, og efterfølgende skal der træffes beslutning om 
hvorvidt afdelingen betaler denne udgift eller ej. 
 
Virker projektet gennemførligt skal der udarbejdes et beslutningsforslag til beboermødet. 
 

• Rengøring i beboerhus 
Kvaliteten af det udførte arbejde står ikke mål med det ønskelige. Beboerhusgruppen vender 
problematikken med Michael. 
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Endvidere skal beboerhusgruppe undersøge mulighederne for, at ansætte en medarbejder, 
som kan varetage både rengøring og tilsyn indenfor de nuværende økonomiske rammer.  
 

• ABC 
Der er eksempler på at ABC afvikler arrangementer, hvor forhåndsinformationen er mangel-
fuld. ABC skal fremover sikre at alle relevante arrangementer, som minimum, er omtalt i Be-
tonhjertet. 
 

6. Post 
Intet 
 

7. Ansøgninger 
Intet 
 

8. Møder og kurser 
• Konsensusmøde den 11. marts 

Tove sørger for at hele afdelingsbestyrelsen bliver tilmeldt. 
 

• Årsplan 
Godkendt – vedhæftet som bilag 
 

• Beboermøde den 28. april – dirigent 
Vibeke undersøger om Vinie Hansen er ledig denne dag.  
 

9. Eventuelt 
Intet 

 
 

To-do-liste & løse ender  
Nr. Hvad Hvornår Hvem 
1 Arbejdsplaner samt 1-meter regel - Teknisk udvalg 
2 Second opinion vedr. omdeling - Flemming 
3 Juridisk gyldighed af beslutning om udvendig vedligehold - Michael 
4 Adresse og udvalgsliste til BO-Vest via Michael - Flemming 
5 Aftale/model for delt driftsleder Primo januar Gert Pedersen 
6 Fraflytningssyn for afdelingsbestyrelsen - Michael 
7 Opdatering af regler for udlejning og brug af carporte - Teknisk udvalg 
8 Som punkt 11, men for parkering af påhængsvogne - Teknisk udvalg 
9 Skrivelse til politiet vedr. parkering af tunge køretøjer - Flemming 
10 Svar oplæg vedr. åbent brev fra Jørgen Hansen - Flemming 
11 Skrivelse til driften vedrørende snerydning mm. - Flemming 
12 Model for udarbejdelse og håndhævelse af husordenen - Teknisk udvalg 

 
 
Bilag 
Årsplan 2010 


