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Afdelingsbestyrelsesmøde den 30. juni 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 1. juni 2010 
Godkendt  
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 23. august klokken 19:00 
Dirigent: Henny 
Referent: Flemming 
 
Møder 
Afdelingsbestyrelsen Økonomiudvalg 
23. august 
01. september 
07. september - kun ved indkomne forslag 
21. september - beboermøde 
06. oktober 
27. oktober 
17. november 
08. december 

20. juli kl. 16:00 
23. august kl. 17:00 
01. september kl. 18:00 

 
Køreplan for beboermøde den 21. september 
20. juli Økonomiudvalg - 1. behandling af budget 2011 
01. august Indkaldelse til beboermøde i Betonhjertet 
23. august Økonomiudvalg - 2. behandling af budget 2011 
23. august Afdelingsbestyrelse - 1. behandling af budget 2011 
01. september Økonomiudvalg - Godkendelse af budget 2011 
01. september Afdelingsbestyrelse - Godkendelse af budget 2011 
07. september Frist for indkomne forslag, evt. møde i afdelingsbestyrelsen 
08. september Deadline for godkendt budget 2011 til BO-Vest  
13. september Deadline for omdeling af endelig dagsorden 
21. september Beboermøde 

 
 Tove kontakter Henning Bjerre med henblik på, at få ham som dirigent på beboermødet.  
 

4. Driften 
Gennemgang af afdelingsbestyrelsens skrivelse af 16. juni 2010 til driften vedrørende afdelingens 
udearealer. 
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ad 1 – Arbejdsplaner for driftens arbejde 
Driftens bud på arbejdsplaner/timeforbrug blev omdelt. Enkelte medlemmer af afdelingsbestyrelsen 
havde forventet et mere detaljeret timeregnskab. 
 
ESL laver en opmåling af afdelingen den 6. juli, og resultatet heraf vil snarest tilgå afdelingsbestyrel-
sen. ESL betingelse for at lave opmålingen er et efterfølgende møde med driften og eventuelt re-
præsentanter fra afdelingsbestyrelsen, hvor resultatet af opmålingen vil blive gennemgået. Tid og 
sted er endnu ikke fastlagt, men Flemming deltager som repræsentant fra afdelingsbestyrelsen – er 
der ønske om yderlig deltagelse, er dette også en mulighed. 
 
En af afdelingens medarbejdere blev oprindeligt ansat med en fordeling af arbejdstiden til 50 pro-
cents flisearbejde og 50 procents afløsning. Da den pågældende medarbejder overgik til, at være 
ansat på flexjob bortfaldt de 50 procents flisearbejde. Medarbejderen går nu på pension, og det er 
driftens forventning, at skulle ansætte en fuldtidsmedarbejder som erstatning. 
 
Via ABC er der igangsat et projekt, hvor udvalgte medarbejdere skal kvalificeres til at spotte beboere 
med blandt andet sociale problemer. Projektet som kaldes "Blå ressourcer" har sit udspring i Aalborg 
hvor det har været gennemført med succes. Det forventes at indeholde et samlet undervisningsfor-
løb på 16 dage. 
 
Normalt bruger afdelingens medarbejdere ingen arbejdstid på ABC aktiviteter. Hvad der måtte være 
af ABC aktiviteter, som kræver driftens deltagelse, bliver varetaget af Michael. 
 
Et forslag om afholdelse af et tema møde for afdelingsbestyrelsen vedrørende personale og strategi 
skal overvejes. 
 
ad 2 – En plan for, hvordan udearealerne bringes op på et rimeligt niveau 
Gennem de seneste 2 uger er der gjort en indsats, men vejrliget og ferier blandt personalet påvirker 
niveauet negativt. 
 
Problematikken omkring rododendroner som går ud, er en del af en løbende proces, hvor planterne 
erstattes i nødvendigt omfang. Afdelingens gartner står for ca. 50 procent af de herved forbundene 
udgifter. 
 
En stor del af de fremlagte fotos vedrører kommunale arealer, hvorfor Michael kontakter kommunen.  
 
ad 3 – Forslag til evt. behov for køb af arbejdskraft udefra 
Ifølge Michael købes ekstern arbejdskraft efter behov. 
 
ad 4 – En artikel til Betonhjertet om 1-meter regel. Driftens pligter, beboernes pligter! 
En artikel er undervejs 
 
ad 5 - Materiale, der udleveres til nye beboere om 1-meter reglen. Orientering før indflytning og 
kontrakt. 
Det er uklart hvilket materiale nye beboere modtager, hvorfor Michael vil undersøge dette. 
 
Ved fraflytninger benytter driften sig af muligheden for at fjerne beplantning, og andre uhensigts-
mæssigheder. 
 

5. Udvalg og grupper 
Fra repræsentantskabsmøde i BO-Vest er udmeldingen, at administrationsudgiften for 2011 stiger 
med ca. 600 kroner årligt pr. bolig grundet moms betaling. 
Forårets opnotering for at beholde sin medlemsanciennitet, er ikke forløbet uden problemer. Vil man 
være sikker på at ens opnotering er registreret, bør man kontakte BO-Vest. 
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I løbet af efteråret vil BO-Vest udkomme med en kompetenceskrivelse, som beskriver hvem der kan 
og må hvad i blandt andet afdelingerne. 
 
Masterplan følgegruppen arbejder på at sammensætte en række tema møder, hvor blandt andet 
tekniske løsninger kan debatteres. 
 
Rengøring af husene 
Da der ikke umiddelbart er noget som indikerer, at de tunge facader vil indgå i den kommende re-
novering, så er rengøring af husene stadig et relevant emne. Andre steder har man eftersigende op-
nået fornuftige resultater med Rodalon. 
 

6. Post 
Ingen 
 

7. Ansøgninger 
Ingen 
 

8. Møder og kurser 
Ingen 
 

9. Eventuelt 
Intet 


