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Afdelingsbestyrelsesmøde den 23. august 2010, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Tove Meyling, og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: Tonni Bodal 
  Driften: Michael Willumsen 
  
Afbud Maja Reutzer, Dorthe Larsen og Lena Kujahn 
 
  Dirigent: Tonni Bodal 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 30. juni 2010 
Godkendt  
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde  
Dirigent: Maja 
Referent: Lena 
 

4. Budget 2011 
Ifølge kommunen har afdelingen gennem de senest 5 år betalt ikke betalt den korrekte pris for re-
novation, hvorfor afdelingen har modtaget en ekstra opkrævning på ca. 1.250.000 kroner til dæk-
ning heraf. Beløbet er indregnet i budgettet for 2011 og de følgende 4 år med 20 procent og året. 
 
Administrationsbidraget til BO-Vest er hævet med ca. 125.000 kroner grundet nye moms regler. 
 
Ejendomsskatterne er fastsat til det højest tilladte beløb, da kommunens beslutning pt. endnu ikke 
er kendt svarende til ca. 250.000 kroner. 
 
Samlet set er der stigninger i budgettet på mellem 700.000 og 800.000 kroner, som bliver modvirket 
af blandt andet en faldene pris på el. Der udover er der lavet en besparelse på henlæggelserne ved-
rørende beplantning – henholdsvis 200.000 kroner på vedligeholdelse, og 300.000 kroner på nye 
projekter. 
 
Samlet set udløser det forelagte budget en huslejestigning på 2,97 procent – en huslejeprocent 
modsvares af ca. 165.000 kroner. 
 

5. Beboermøde 
Umiddelbart ingen løse ender. 
 
Afdelingsbestyrelsen fremsætter samme med driften et forslag om at muliggøre maling af eternitfa-
caderne, mod at beboerne selv betaler for maling. Forslaget udarbejdes af Michael. 
 

6. Driften 
Der er blevet ansat en afløser i driften, han er faldet godt til, og lyder navnet Mikkel. 
 
For at minimere perioder med åben port, er der blevet monteret en elektrisk åbner på porten til ma-
terialegården/genbrugspladsen. Medarbejderne har en trykknap åbner, og genbrugsgruppen får ad-
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gang via nøgle. 
 
Spætten er snart fjernet og dette gælder desværre også legepladsen, den var ganske enkelt i for 
dårlig stand. 
 
Blåmænd kurset er på plads men afholdelsen er udskudt til 2011. BO-Vest er noget forundret over 
en række negative beboerreaktioner i forhold til dette kursus for medarbejdere, da man fra centralt 
hold mener at kurset er godt. Afdelingsbestyrelsen og Michael afholder tema møde, med udefra-
kommende gæster, vedrørende dette – Michael er driver. 
 
Michael opfordres til at lave et indlæg i Betonhjertet vedrørende boligernes lokale renovation. 
 
Er de lovede midler fra 20/20 til legepladsen modtaget – Michael undersøger. 
 

7. Udvalg og grupper 
Den indtægt som kommer fra udlejning af beboerhuset til kommunen kan bruges til istandsættelse 
af husets kælder – der kommer et forslag fra Beboerhusgruppen. 
 
Der er flere beboere fra omkringliggende afdelinger tror de har mulighed for at leje/lån beboerhuset 
– det skal understreges, at huset kun udlejes til afdelingens egne beboere.  
 

8. Post 
Ingen 
 

9. Ansøgninger 
Ingen 
 

10. Møder og kurser 
Ingen 
 

11. Eventuelt 
Intet 


