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Afdelingsbestyrelsesmøde den 12. maj 2010, klokken 18:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Tove Meyling, Dorthe Larsen, Lena Kujahn og Flemming V. 

Wallin 
  Driften: Deltager ikke 
  
Afbud Maja Reutzer 
Fraværende Tonni Bodal 
 
  Dirigent: Lena Kujahn 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 14. april 2010 
Ikke færdigt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde 
Dirigent: Dorthe 
Referent: Flemming 
 

4. Evaluering af beboermødet den 28. april 
Der var ingen "farlige" emner på dagsordnen, og dermed blev det et udramatisk møde, som blev af-
viklet stille og roligt. 
 
Det officielle beslutningsreferat, som har været bragt i Betonhjertet, indeholder desværre en række 
mindre fejl, som dog er uden den store betydningsmæssige indflydelse. Et officielt beboermøderefe-
rat bør ikke indeholde sådanne fejl, uanset om de kommer fra referenten eller en efterfølgende OCR 
skanning.. 
 
Foruden det officielle referat har Lena skrevet et mere omfangsrigt referat, som afspejler de diskus-
sioner og debatter mødet trods alt indeholdte. Dette referat bearbejdes, så det i højere grad får ka-
rakter af at være en skildring af mødet, frem for et referat – efterfølgende bringes det i Betonhjer-
tet. 
 
På sigt kan der opstå problemer med rekruttering til afdelingsbestyrelse samt udvalg og grupper. De 
beboere som møder op til beboermøderne har typisk en del år på bagen og er kun i begrænset om-
fang interesseret i at deltage i den formaliserede del af beboerarbejdet. Der skal skabes nogle aktivi-
teter, som kan få afdelingens yngre beboere til at interessere sig for beboerarbejdet, som eksempel 
blev der foreslået at åbent hus arrangement – punktet skal på dagsordenen til førstkommende møde 
i afdelingsbestyrelsen. 
 

5. Konstituering 
Listen er vedhæftet som bilag. 
 

6. Udvalg og grupper  
Beboerhusgruppen 
Det er beboerhusgruppen, som har ansvaret for at koordinere de forskellige aktiviteter i huset, og 
dermed også hvilke aktiviteter ABC kan henlægge til huset. Hvorvidt ABC skal betale for brugen er 
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ligeledes et anliggende for gruppen, men det skal påpeges, at en eventuel betaling kan afstedkom-
me lignende krav fra andre afdelinger. 
 
På foranledning af BL afholdes der på landsplan åbent hus i almene boligafdelinger den 11. og 12. 
september. Beboerhusgruppen opfordres til at være tovholder på dette arrangement, som skal inde-
holde aktiviteter og indslag fra alle grupper og udvalg i afdelingen. 
Hvis beboerhusgruppen er indstillet på at fungere som tovholder på arrangementet, så sørger Tove 
for positiv tilbagemelding til Bo-Vest.  
 
ABC 
På udvalgte dage i maj og juni vil en medarbejder fra ABC være at finde på ejendomskontoret. Hen-
sigten er at skabe beder kontakt til beboerne i afdelingen.  
 
En længere debat om forventninger, kompetence og afdelingens behov for kontakt til ABC udmøn-
tedes i at ABC inviteres til at deltage på afdelingsbestyrelsesmødet den 1. juni – mødet starter derfor 
allerede klokken 18:00  
 

7. Post 
Referat fra møde i foreningssekretariatet den 25. marts 2010 
 

8. Ansøgninger 
Ingen 
 

9. Møder og kurser 
Foreningsmøde den 18. maj klokken 18:00 – Flemming tilmelder 4 personer 
 

10. Til driften 
Uanset hvilke forklaringer der ligger bag, så er det utilfredsstillende at driften ikke besvarer mailhen-
vendelser fra medlemmer af afdelingsbestyrelsen og eksempelvis miljøgruppen, hvilket der findes 
flere eksempler på. Hvis driften ønsker nogle typer henvendelser sendt til bestemte medarbejdere, 
eller mailadresser, så skal driften blot meddele dette. 
 
Findes der en målsætning for hvor lang tid der må gå fra en mail er modtaget, til svaret er returne-
ret? 
 
Afdelingsbestyrelsen så meget gerne af der fra driften blev lavet et indlæg i Betonhjertet omhand-
lende 1 meter reglen. Indlægget skal dels fortælle hvad beboere som betaler for at afdelingen vedli-
geholder, hvad de får for pengene, og dels fortælle beboere som selv vedligeholder, hvad der for-
ventes af dem. 
 
Regnskab for indeværende år ønskes sendt pr. mail til alle medlemmer af afdelingsbestyrelsen. 
 

11. Børnehaven Spættens brug af beboerhuset 
Beboerhusgruppen er positivt indstilling til at børnehaven Spætten i cirka 6 måneder har til huse i 
beboerhuset. Det kræver en smule tolerance fra såvel beboere som fra børnehaven, da husets pri-
mære funktion forsat er og skal være et beboerhus. 
 
Der er udarbejdet en brugsaftale mellem beboerhusgruppen og børnehaven, som relativt detaljeret 
beskriver hvordan der tages hensyn til alle brugere af huset. 
 
Hvorvidt kommunen er indstillet på at acceptere den fundne løsning, er endnu uafklaret, ligesom der 
heller ikke er fundet en økonomisk afklaring. 
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Der er fra afdelingsbestyrelsen fuld opbakning til den valgte løsning. 
 

12. Eventuelt 
Foran Klub Svanen, på stierne og mellem de omkringliggende huse foregår flere og flere aktiviteter 
som ikke er ønskværdige i et boligområde – en kontakt til ABC eller den kommunale SSP medarbej-
der skal overvejes. 
 
I Kongsholmparken foregår ligeledes en række aktiviteter, som der bør sættes en stopper for. Væd-
deløbslignende bilkørsel er en af aktiviteterne og dette må derfor betragtes som en opgave for poli-
tiet. 

 
 
To-do-liste & løse ender  
Nr. Hvad Hvornår Hvem 
1 Arbejdsplaner - Teknisk udvalg 
2 Adresse og udvalgsliste til BO-Vest via Michael - Flemming 
3 Aftale/model for delt driftsleder eller driftssamarbejde - Gert W. Pedersen 
4 Fraflytningssyn for afdelingsbestyrelsen - Michael 
5 Opdatering af regler for udlejning og brug af carporte - Teknisk udvalg 
6 Som punkt 11, men for parkering af påhængsvogne - Teknisk udvalg 
7 Opdatering af husordenen - Teknisk udvalg 
8 Oplæg til beretning – input fra alle 30. marts Flemming 

 


