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Referat af møde i afdelingsbestyrelsen onsdag d. 27. oktober 2010  
 
Tilstede: 
Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Henny Eilersen, Tove Meyling, Dorthe Larsen, Maja Reutzer, Flemming V. Wallin og 
Lena Kujahn. 
Suppleant: Tonny Bodal  
 
Dirigent: Tove 
Referent: Lena 
 

1. Godkendelse af dagsordenen: 
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra afd.best.mødet d. 5. oktober: 

Godkendt. 
 Flemming udarbejder ”To-do liste” 

 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde:  

Dirigent: Maja 
Referent: ? (Lena afbud) 

 
4. Drift til og fra: 

- Duen 4 har rotter. Michael burde orientere os om at de er der og hvad de gør ved det. 
- Generelt mangler vi orientering fra driften/Michael om igangværende sager. Denne gang manglede vi 

materiale vedr. renovationsproblematikken – se i øvrigt ”to do listen fra Flemming. 
- Opslag fra driften bør tages ned efter endt brug. 
Fra driften: Michael har indkaldt til møde med kommunen og beboerhusudvalget om renovering af 
beboerhuset efter børnehavens udflytning. 

 
5. Driftssamarbejde: 

Vi siger god for datoerne d.2., d.8 og d.9.nov. som aftenmøde med Gert Pedersen og de øvrige afdelinger i 
syd. Vi ser frem til et konstruktivt møde og diskuterer mødets udfald på næste afdelingsbestyrelsesmøde. 

 
6. Renovationsproblematikken: 

Vi har hverken hørt fra BO-VEST eller Michael. 
Flemming skriver et brev, der stiles til: (Miljø- og planudvalget formand Leif Pedersen 
Miljø- og teknikforvaltningen direktør Niels Carsten Bluhme)? 
Kommunalbestyrelsens medlemmer, Danny Andersen og Vinie Hansen. 

 
7. Budgetkontrol: 

Tove skriver til BO-VEST vedr. forskellige spørgsmål til kontrollen bl.a. at vi ikke kan finde indkomne leje 
fra børnehaven, refusion fra 4 række på Michaels løn og refusion fra 2020 for beboerhusets legeplads. 
Desuden kontakter Tove BO-VEST om at vi gerne vil have et temamøde om vores regnskab med 
økonomichefen og den pågældende medarbejder senest ved udgangen af februar. 

 
8. Udvalg og Grupper: 

Kompetanceafklaring/teknisk udvalg: 
Oplægget tyder på, at vi i VA skal give køb på vores bredere beboerdemokrati. 
Teknisk udvalg laver oplæg til debat på et afd.bestyrelsesmøde/ temamøde. 
Har nogle ideer til udvalget? Kontakt Flemming, Maja eller Lena. 
Husordensudvalg/ teknisk udvalg:
Flemming modtog materiale fra Tove. Deadline for ny husorden er stadig april 2011. 
Boligkonferencen d.20.nov.:
Vibeke, Tonny, Dorte, Henny og Tove. Vibeke tilmelder dem. 
Walk of Fame:  
Tove forelægger styregruppen de 4 forslag fra sidste møde. 
ABC: 
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Der lægges op til at holde julestue: hvor? og hvornår? Ingen fra afdelingsbestyrelsen tilmeldte sig som 
aktivister.  
Beboerhusudvalget afholder julemarked søndag d. 28.november. det skal ikke komme i karambolage med 
dette arrangement, hvis det skal afholdes i beboerhuset må der gerne være en weekend imellem, så det 
ikke har indvirkning på fremmødet hverken til ABC's eller beboerhusudvalgets arrangement. 
Fællesmøder mellem de implicerede beboerhusgrupper: der blev diskuteret om tirsdagscafeen var et kopi 
af Café Ørnen eller ej. Vi overlod debatten til Beboerhusgruppen om brug af hinandens fællesfaciliteter. 
Klub Svanen:
De unge sparker eternitpladerne i stykker på husene i nærheden af klubben. Dorte, Tonny og Tove har 
reageret overfor klubben. Vibeke kontakter Lam. 
Vi opfordres til at ringe til politiet hver gang vi ser det sker. 

 
9. Post: Ingen 

 
10. Ansøgninger: Antenneforeningen får en jubilæumsgave på 500 kr.. de sender den videre til 

Børnecancerfonden. 
 

11. Møder og kurser: 
- Temaaften om Masterplanen: onsdag d.1.december fra kl.18. med udgangspunkt i projektet: 

”Arkitektur og Boligrum”. 
- Temaaften om økonomi/regnskab inden udgangen af februar. 
- Temaaften om opmåling og arbejdsplaner. Hvornår? 

½ - 1 Temaaften? om kompetanceafklaring. 
- Flemming udarbejder mødekalender. 
Næste afdelingsbestyrelsesmøde: onsdag d.17.november kl.19 

 
12. evt. 

Vinies reception d.25.nov. kl.14-17 i BO-VEST´s lokaler: Vibeke og Tove deltager. 


