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Referat af møde i afdelingsbestyrelsen d. 15. november 2010 
 
Tilstede: 
Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Tove Meyling, Dorthe Larsen, Maja Reutzer, Flemming V. Wallin, Henny Eiler-
sen og Lena Kujahn. 
Suppleant: Tonny Bodal  
Driften: Michael Willumsen 
 
Dirigent: Maja 
Referent: Lena 
 

1. Godkendelse af dagsordenen: 
Godkendt efter ændringer 

 
2. Godkendelse af referat af 27.oktober 

Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde d.8.dec. 
Dorthe og Lena 

 
4. Drift til og fra 

Fra: 
- Legepladsen og 2020 midler: Michael har snakket med kommunen. Det bliver behandlet, når 

han har aflagt regnskab. 
- Økonomi og Ny lovgivning: Overskud på regnskabet kan ikke mere bruges til afskrivning af lån. 

De skal for eftertiden henlægges specielt til eventuelle senere underskud. 
- Skimmelsvamp i Svanen: Kommunens pumpe ved kanalen svigtede i august. Det resulterede i 

skimmelsvamp. Skaderne er ved at blive udbedret. De værst ramte beboere er genhuset. Resten 
kan blive boende imens skaderne udbedres. Det vil koste mellem ½ og 1 mio. at afrense og ud-
skifte gulve. Vores forsikring dækker ikke. Vi må forvente, at kommunen klarer omkostningerne. 

- Renovationsproblematikken: Kommunen, Kenn Hansen (BO-VESTs økonomidirektør) og Michael 
holder møde onsdag d.17.nov. 
Lena skriver til Tove Jensen (Brugergruppen for 4 syd) og Povl Marcussen fra Agendacentret 
(Brugergruppens arbejdsgruppe) og uddyber problematikken. 
Derudover skal vi tænke i alternative løsninger i forbindelse med Masterplanen. Men vi kan alle-
rede nu lave beregninger på de forskellige løsninger. Det gør Michael. 

- Regnskabsbeboermøde: Tirsdag d. 29. marts 2011. 
Afsluttende behandling i afd.bestyrelsen Tirsdag d. 15. marts 2011.Derimellem lægges øko-
nomiudvalgsmøder. 

Til: 
- På de forløbne lukkedage har personalet været på internt kommunikationskursus med ekstern 

kursusledelse. Michael syntes det var et godt kursus. 
- Eternitpladerne: driften og repræsentanter fra afd.best. har snakket med hhv. klubben og Lam 

fra ABC. Klubben, SSP og Lam holder møder omkring de unges færden udenfor institutionen. 
Der er sendt mails til klubbens forældre om at tage problematikken op overfor deres børn. Det 
ser ud til at fungere. 
Vi skal fokusere på de unges aktiviteter udenfor klubben: hashrygning, salg og hærværk. 
Driften samler op og udarbejder et kort over hærværket. Er det f.eks. andre, der sparker eter-
nitpladerne ind. 
På trods af rygter fortsætter udskiftningen af ødelagte eternitplader, selvom budgettet bliver 
overskredet. 
Michael gjorde opmærksom på, at der er mulighed for at opsige kontrakten med klubben, hvis 
det ikke ændrer sig. Det er der dog ikke tale om pt. 
 

- Der sker kontrameldinger til beboere fra driften mod genbrugsfolket på genbrugspladsen om-
kring sortering af affald. Det er ikke godt. 

- To-do-listen: 
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• Pkt.3. Kompetanceafklaring: VA´s bestyrelse vil gerne have kommentarer på rapporten. 

Teknisk udvalg forsøger at lave oplæg til diskussion til næste afd.best.møde d.8.dec. 
• Økonomi: Tove har ikke fået svar på sine henvendelser. 

- Masterplanen: Temamøde d.1.december kl.18 – med mad. 
Tove og Vibeke indsamler materiale inkl. Mails fra kommunen mv. og laver et oplæg. Michael vil 
gerne komme med input/oplæg til køreplan. 

 
5. Driftssamarbejde 

Fælles møde med afdelingsbestyrelserne i Syd. Mandag d.6.dec. 
(Tove, Vibeke og Flemming deltager). 
De forskellige afdelinger har flg. % satser: 
AB syd gård/række: 70% driftsfællesskab med 4 Nord: 30% 
VA 5: Kanalens kvt. og AB etage deler 100% 
4 række: 50%. 
Debat om 30% er for lidt for en afdeling. 

 
6. Udlån af Michael til 4 række i 2011 

Det bliver ikke aktuelt. 
Flemming udarbejder en skrivelse til Gert Pedersen om vores holdning. 
Tove udarbejder en ansøgning til VA bestyrelsen og Danny Andersen om overførsel af de sparede 
lønkroner til 2011, så vi kan ansætte en beboerhusmedarbejder mv. 

 
7. Udvalg og grupper 

- ABC: Vi mener ikke at der skal holdes ABC-møde om interessegruppe til fælles brug af beboerlo-
kaler på samme møde som det fælles driftssamarbejde skal debatteres d.6.dec. 
Vibeke meddeler ABC vores holdning på mødet tirsdag d.16.nov. 

 
8. post 

Dirigenten skal se efter post. 
Vinies 60 års reception d. 25. nov.: Tove og Vibeke repræsenterer afd.best. 

 
9. ansøgninger 

Beboerhenvendelse vedr. træfældning. Overdrages til miljøgruppen. 
 

10. Møder og kurser 
- Flemming udarbejder ny årsplan for 2011. 
- Det første møde: mandag d.10.januar – derefter hver 3.mandag. 
- Temamøde om Masterpplanen d. 1. dec. kl.18 med spisning. 
- Fællesafd.best. møde om driftssamarbejde d. 6. dec. 
- Afd.best.møde onsdag d. 8. dec. kl.18 med Gløgg og æbleskiver. 


