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Referat af møde i afdelingsbestyrelsen onsdag d. 8. december 2010 

Bestyrelsen: Flemming V. Wallin, Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Tove Meyling, Dorthe Larsen og Lena Ku-
jahn. 

Suppleant: Tonny Bodal 

Driften: Michael Willumsen 
 
Afbud: Maja Reutzer og Tonny Bodal 
 
Dirigent: Dorthe 
Referent: Lena 
 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d.15.november 
Referatet er godkendt. 
Opfølgning af referatet: 
Renovationsproblematikken: Mødet mellem kommunen, BO-VEST og Michael blev aflyst af Carsten 
Bluhme fra kommunen. De oplyste, at der allerede var indgået en aftale med BO-VEST i juli uden at 
se vores dokumentation. Hverken Michael eller vi kendte noget til den aftale. Michael sender svar til 
kommunen og holder os orienteret. 
Flemming udarbejder udkast til reaktion over kommunalbestyrelsespolitikernes manglende svar. 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde mandag d. 10. januar 
Henny dirigent og Lena referent 

4. Temamødet om Masterplanen 
Vi samler erfaringer og ideer fra rækkehusene bl.a. via Michael. 
Der udarbejdes en hvidbog om Kanalens renovering. 

 
5. To-do liste 

Udarbejdes af Flemming 
 

6. Årsplan 
Udarbejdes af Flemming. 
Inkl. Opsamlingsmøde d.10. januar. 
 

7. Drift til og fra 
Til: 
- Uddeling: Det er driftens ansvar at kontakte Maja eller alternativer, hvis de ikke selv husstands-

omdeler materiale. 
Pr.1/1-11 skal vi have ny uddeler. Vi kigger os rundt efter en på over 15 år. 

- Snerydningen på p-pladserne: Kommunen har stikveje og vendeplads. Det er prioritet C. 
p-båse mv. skal driften holde, når bilerne ikke er der. Broveje er kommunens prioritet B. 
Kommunen og driften har lavet aftalen om rydning af hinandens arealer. Hvis kommunen misli-
geholder den, må vi finde på noget andet. Vi vil gerne se aftalen med kommunen for at få klar-
lagt snegrænserne – måske med henblik på opsigelse. 
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Renovationsfolkene klager over, at de ikke kan komme igennem sneen. 
Michael skriver om snerydning i Betonhjertet. 

 
- Regler for genbrugspladsen. 

Der er klager over tilråb fra folk, der står og drikker øl på pladsen. 
Der er ingen klar alkoholpolitik i BO-VEST. De frivillige arbejder under Michaels ledelse og der 
skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt på pladsen.  

- Mikkel-afløser. 
Hans kontrakt er udløbet. Han er en god stabil arbejdskraft. 
I forhold til vores arbejde med afklaring af driftsplanerne er vi ikke enige i en fastansættelse af 
ham. Michael forsøger at forlænge afløserkontrakten til marts-april 2011. 

Fra: 
- Masterplanen. 

Rækkehusene vedtog renovering af rækkehusene med 70% ja og 30% nej med en afstem-
ningsprocent på 50. Kommunalbestyrelsen godkender starten på tirsdag. 
Skema A  sendes til Landsbyggefonden til 1.godkendelse. Derefter Skema B godkendes efter lici-
tationsresultat og Skema C omhandler byggeregnskabet. Om ca. et år starter renoveringen. Ud-
lejningen af gårdhusene stopper nu for at generere boliger nok til den midlertidige genhusning. 
Ved første fraflytning bliver boligen istandsat efter almindelige fraflytningsregler. Derefter går 
istandsættelsen over byggeregnskabet. 
Bytteretten skal bibeholdes i forhold til beboere, der ikke kan blive boende. 

- 4 række vil søge ideer om drift af beboerhus hos os. De overtager bhv.Hjortens hus. 
- Skimmelsvamp i Svanen: forsikringen vil ikke betale. Michael forsøger at få dækket udgifterne 

hos kommunen. 
 

8. Driftssamarbejdet. 
- 4 række inviterer os til 50/50-samarbejde. 

Vi afholder et afklaringsmøde med dem, når vi har fået materiale fra Gert P. bl.a. om arbejdsbe-
skrivelse for afd.leder og økonomi. 

 

9. Udvalg og grupper. 
- ABC styregruppen for beboercafé. Møde 8/12 kl.17. 

Beboercafeen i Kanalen 100 bliver ikke til noget. AB vil have lokalerne for sig selv. Mødet vil om-
handle alternative løsninger. Flemming modtog fejlagtigt indkaldelsen til mødet og fik åbnet 
mailen for sent. 

Vi vil opfordre ABC til at lave et temamøde til foråret. En hverdag fra kl.16.30 m.mad: En mere gen-
nemskuelig struktur og reviderede arbejdsbeskrivelser på Grete og Lam. 
- Orientering fra Miljøgruppen: undersøgelse af alternative affaldsløsninger og ”Tilstandsvurdering 

af friarealer” i samarbejde med Michael. Majfest d.1.maj i samarbejde med beboerhusgruppen 
og lysfest torsdag d.16.dec. 

- Teknisk udvalg: kompetanceafklaring: til næste møde? 
 

10. Post (dirigenten kigger efter posten) 
Opdatering af adresselisten for afd.best. Flemming tjekker listen. 
Beboerklage over You See: Flemming laver et svar på afd.best. vegne. 
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11. Ansøgninger: Ingen 
 

12. Møder og kurser: Ingen 
 

13. Evt.: God jul og Godt Nytår ☺ 
Og tak for Gløgg og æbleskiver ☺ 

 


