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Referat af møde i afdelingsbestyrelsen d.5.oktober 2010 
 
Tilstede: 
Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Tove Meyling, Dorthe Larsen, Maja Reutzer, Flemming V. Wallin, og Lena 
Kujahn. 
Suppleant: Tonny Bodal  
Driften: Michael Willumsen 
 
Afbud: Henny Eilersen. 
 
Dirigent: Tove  referent: Lena 
 

1. Godkendelse af dagsordenen: 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referater fra d.23.august og 7.september. 

Begge referater blev godkendt med flg. Opfølgning: 
- Tove har spurgt i BO-VEST om man kan overføre lønkroner til næste budgetår, hun rykker for 

svar. 
- Beboerhusgruppen vil gerne købe skabet af børnehaven for 7.000 kr. 

 
3. Valg af dirigent og referent til næstemøde 

Dirigent: Vibeke og referent: Lena 
 

4. Opfølgning af beboermødet d.21.september 
Renovationsproblematikken: 
- Michael arrangerer møde med direktør Danny Andersen, BO-VESTs økonomichef og kommunen 

omkring efterbetalingen på renovationen. 
- Bestyrelsen har ved en fejl godkendt vores budget med de 250.000kr. 
- Vi skal skrive til politikerne: Flemming skriver et udkast til brev. 

Michael sender materialet vedr. sagen til os. 
Debatten vedr. nyt renovationssystem var i 2005. vi fik nyt system i 2006. 

Vedligeholdelse af eternitpladerne:
- Hvad gør vi ved de beboere, der har malet husene?? 
- Hvad gør vi for at beskytte vores facader? 

Måske bevares vores yderfacader ved renoveringen. Vi skal lave en langsigtet plan for den 
udvendige vedligeholdelse. 

- Forslag til regnskabsbeboermødet: 
Som 1m.-reglen: grundlæggende skal udgifterne indregnes i budgettet. De beboere der selv 
udfører vedligeholdelsen skal have reduktion i huslejen. 
udvendig vedligeholdelse: Maling af bånd, gavl, plankeværk og afrensning af eternitplader 
betales som differentieret husleje. Udgifterne sættes af på henlæggelserne og der forventes en 
vedligeholdelse hver 5-6 år. 
Betonhjertet: Flemming skriver om beboermødets vedtagelse og om at man kan henvende sig i 
driften for råd og vejledning vedr. rensning af eternitpladerne. 
 
 

Husorden:
- Målet er en husorden der kan præsenteres på beboermødet i april 2011. 

Den skal være udskiftsbar og være dækkende. Hvor der ikke er nye regler, indsættes de gamle. 
Det skal være konkretiserede regler, hvor der kan effektueres konsekvens, hvis de ikke 
overholdes. 

Skraldespande: bliver opsat på udsatte steder. 
Telefon og IT mangel- skema er på hjemmesiden. 
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Opfølgning af driftssamarbejdet: 
Flemming Rud kommer ikke tilbage. Det videre arbejde omkring ny struktur fortsætter, når der er 
mere ro. Flemming Steenå Jensen er ansat som konsulent for at få orden i sagerne. 
Michael er i 4 række 50% og hos os 75% = 25% overtid. Det går kun året ud. 
Når tiden til ny debat kommer, skal arbejdsplanerne køres sideløbende med debatten. 
Efter sidste debat om fælles drift i syd contra 50%/50% med 4 række, har vi ikke lagt os fast på 
driftsformen. 

 
5. Drift til og fra 

- Opmåling: Flemming deltog på mødet med ejendomsfunktionærernes fagforening. Tove ville 
gerne have været med, men blev ikke indkaldt. 
De redegjorde for forholdene for opmålingen og der skete en afklarende snak. Endelig resultat 
kommer snart. 
• Temamøde om opmålingen/arbejdsplaner. 

- Genbrugsvognen: bliver der arbejdet på. 
- Campingvogn uden nummerplade i Ørnen. 
- Carporte må ikke videregives til andre. 
- Masterplanen: i forhold til energirenovering skal vi se på Fiskens kvt. og Lærkens kvt. når de er 

renoverede, hvis vi vil have et fingerpeg. 
- Michael har været på kursus omkring projektorientering. 
- Afløseren (Mikkel) er stoppet – kontrakten er løbet ud. Han får ny afløserkontrakt året ud. Når 

der er overblik og driftsaftalerne er på plads kunne han tænke sig at fastansætte ham. 
- Michael holder markvandring med kommunens grønne team i forbindelse med de skader der er 

sket ved Spættens nedrivning og andre ting. 
- Vi fik udleveret budgetkontrollen. Den tager vi op på næste møde. Vi er velkomne til at stille 

spørgsmål til Michael inden. 
- Telefoni: der er funktioner, der ikke fungerer. Det kan ikke være meningen at hver enkelt 

beboer skal ringe om det samme problem, når man kan se det er generelt. 
Michael tager sig af det. 

 
6. Udvalg og grupper 

Fælles Styregruppemøde: der skal diskuteres fælles brug af fælles lokaler med eller uden økonomi. 
Det blev afklaret at ABC gerne må bruge beboerhuset bare det ikke overskygger vores aktiviteter. 
ABC har skrevet et indlæg i Betonhjertet, der er ret uforståeligt om Jobcentret. Det virker ikke som 
om det var stilet til den almindelige beboer. 
Michael melder tilbage. 

 
 

7. Masterplanen: Arkitektur og Boligrum 
Rapporten er godt gennemarbejdet og lægger op til en høj grad af valgfrihed. 
Råderetskøkkener fra før renoveringen bliver der givet kompensation for uanset hvilket køkken man 
vælger. Men vælger man et anderledes køkken end standardmodellen skal man betale på lige fod 
med andre. 
Vi skal stadig tænke over forslag også i forbindelse med rapporten om arkitektur og uderum: eks. 
Hvor skal skurene placeres, skal vi kunne få udestuer i haverne, lysere indgangspartier med ruder i 
hoveddørene, udadgående døre, udvidelse af spisestuen v. karnap, 
haveudvidelser, forlængelse af husene med skure ved gavlen. 
Der lægges op til forskellighed og vi så muligheden i differentieret husleje. 

• Temamøde for afd.bestyrelsen om Masterplanen. 
Hvornår bliver beboerne inddraget? 
Vi er enige om, at det skal være en fælles borgerinddragelse i syd, så informationer, ønsker og ideer 
ikke vokser grænseløst ud over realiteterne. 
Walk of Fame: 
Der blev foreslået: 
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En begivenhed: Nedlæggelse af Vridsløsevej. 
Institutionslivet i kommunen: Mads Raulund lagde grundstenen. 
Tagsagen. 
Jørgen Hansen – ildsjæl? 

 
8. BO-VESTs kompetanceafklaring 

Rapporten er noget overordnet. Vibeke forsøger at få præciseret nogle af spørgsmålene. 
 

9. Post kurser – se pkt.11 
 

10. Ansøgninger ingen 
 

11. møder og kurser 
- Boligkonference lørdag d.20/11 deadline for tilmelding: 1/11. 

Vibeke og Dorte har tilmeldt sig. Tonny, Tove og Lena overvejer til næste møde. 
- Fyraftensmøde om regnskabsprocessen d.6/10: Flemming deltager. 
- Næste møde onsdag d.27.oktober kl.19. 
- Flemming udarbejder mødekalender – alle udvalg og grupper bedes sende mødedatoer til ham. 
 

12. evt.  
Spætten forlader huset d.22/11. Der vil ske en fraflytningsistandsættelse. Det aftales mellem driften, 
beboerhusgruppen, Spætten og kommunen. 
Michael indkalder. 
 
Julefrokost d.10/12. Huset blev reserveret til lørdag eftermiddag kl.15, så der kan ryddes op i god 
orden ☺ 
 
Afdelingsbestyrelseskomsammen: Maja og Vibeke finder et godt spisested og dato i det nye år. 
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