
 
4 SYD 

 
 

Referat af møde i afdelingsbestyrelsen d.7.september 2010 
 
Tilstede: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Tove Meyling, Dorthe Larsen, Maja Reutzer og Lena Kujahn. 
Afbud: Flemming V. Wallin 
 

1. Godkendelse af dagsorden: Blev udarbejdet på mødet. 
 

2. Godkendelse af referat fra afd.møde d.23.august: Forelå ikke. 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde d.5.oktober (bemærk ændringen) 
Dirigent: Vibeke  Referent: Lena 

 
4. Planlægning af beboermødet d.21.september: 

o Velkomst ved Tove. 
o Dirigent: Henning Bjerre : Tove sørger for papirer til ham. 
o Referenter: Søren Mathiesen og Lena. 
o Materiale til uddeling i weekenden – skal være trykt inden: dagsorden, referat fra aprilmødet, 

forretningsorden, indkomne forslag (Beboerhusudvalget) og budgettet. 
o Nyt dagsordenspunkt: efter generalforsamlingerne i VA. Skal vi afholde et eller to ordinære 

beboermøder årligt? (Vibeke?) 
o Yderligere materiale: Stemmesedler (Henny) og det udvidede referat fra sidst til indgangen (Lena). 
o Vi samles kl.18 og spiser smørrebrød, kreeret af Maja og Henny. 

 
5. Beboerhusudvalgets forslag til beboermødet: 

Forslaget om brug af huslejeindtægterne fra børnehaven til kælder, gardiner og afbrydersystem til 
strømmen blev behandlet. 
 

6. Beboerhusmedarbejder/ sekretærbistand til afd.best.: 
Tove undersøger om man kan overføre lønkroner fra besparelserne på Michaels løn til næste år. 
 

7. Beboerhusudvalget: 
- Det store skab i sofarummet: Lena undersøger om det er muligt at afdelingen køber det. 
- Det er konstateret at maling af loftpladerne har ødelagt akustikken. Det skal laves om. 
- ABC: Brug af huset resten af året til spisning 2 gange om måneden. De afventer at køkkenet i Kanalen 

138 er færdigt. 
8. Masterplanen: 

 
Materiale fra Landsbyggefonden(økonomisk opgørelse) og NOVA5arkitekterne(arkitektur og Boligrum) blev 
uddelt. 
Derudover har vi før modtaget: Uderum. 
Gode ideer efterlyses af Tove. 
Materialet er kun foreløbigt og må ikke mangfoldiggøres – men gerne citeres fra som foreløbigt. 
Til Michael: 
Hvordan kan vi finde frem til et evt. fingerpeg på energibesparelser ved renoveringen?: 

- Greve er blevet renoveret – hvad er besparelserne dér? 
- Autoriseret måling på Vibekes nyrenoverede hus med sammenligning af et lignende ikke-renoveret 

hus? 
- 6 Vest og den gamle Lærken institution (de 5 gårdhuse), samt 6 huse i Fiskens kvt. Er 

forsøgsprojekter vedr. forskellige energiklasser. 
 

9. Post: 
BO-VEST: om kompetanceafklaring (materiale uddelt): skal behandles på næste møde d.5.oktober. 
 

10. evt. Julefrokost fredag d.10.december. 


