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Afdelingsbestyrelsesmøde den 27. juni 2011, klokken 18:30 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Tove Meyling, Dorthe Larsen, Helle Kristoffersen, Anita 

Wittusen og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: Tonny Lilja 
  Driften: - 
  
Afbud Tonny Bodal 
 
  Dirigent: Vibeke Hansen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

0. Underskrivelse af aftale om delt driftsleder 
Aftalen er underskrevet og skal nu implementeres.  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 7. juni 2011 
Tilføjelse under punkt 4 / Genbrugspladsen havde ikke åbent dagen efter Kr. himmelfartsdag… 
Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde 
Dirigent: Tonny Lilja 
Referent: Flemming V. Wallin 
 

4. Opfølgning 
Fællesmøde med afdelingens udvalg og grupper den 19. september 2011 

 Carsten Larsen fra BO-Vest og Povl Markussen fra Agenda Centret inviteres til at komme 
med oplæg til udbredelse af miljø tiltag i afdelingen. 
Henny sørger for at grupper og udvalg bliver adviseret. 
 
Foreløbigt program: 
18:00 til 19:00 Spisning 
19:00 til 20:30 Grøn afdeling og miljø / oplæg og debat 
20:30 til 22:00 Løst og fast omkring afdelingen 
 

Fremvisning af gårdhus i vest 
• BO-Vest har overtaget styringen hvad angår fremvisning, hvorfor der afventes en melding 

derfra. 
 
Hjertestarter i beboerhuset 

• Pris på hjertestarter og eventuelle tillægsydelser indhentes af Anita. Der skal søges og hel 
eller delvis finansiering via ABC. 
Anskaffelsen kan eventuelt suppleres med, at tilbyde afdelingens beboere et førstehjælps-
kursus. 

 
Tiltag i forhold til drift og beboere 

• For at opnå en tættere kontakt til driften og beboer er der som forsøg, ønske om at afde-
lingsbestyrelsen få en ugentlig kontortid. Denne skal om muligt placeres samtidigt med drif-
tens aftenåbent om torsdagen, og meget gerne sammen med driften på ejendomskontoret. 
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Fastholdelse og opfølgning på beslutninger 
• Afdelingsbestyrelsen ønsker fremadrettet at få kvartårlige "driftsplaner" fra driften. Hvad 

planerne eksakt skal indeholde er ikke fastlagt, men oplysninger om hvornår driften udfører 
1 meter regel arbejde og ukrudts bekæmpelse er en naturligt indhold, da sådanne tidsplaner 
også kan bruges i forhold til en forventningsafstemning med beboerne. 
 

5. Godkendelse af kalender for 2. halvår 2011 og årsplan 
Godkendt 
 

6. Udvalg og grupper 
ABC Arbejdssekretariatsmøde den 9. juni 2011 
Boligsocialt udvalg i BO-Vest / ABC regi den 21. juni 2011 
Repræsentantskabsmøde i Antenneforeningen Brøndby den 22. juni 2011 
Følgegruppen for Masterplanen – Pjece vedr. energiløsninger 

 
7. Post 

Møde vedrørende "Storskraldsordning i syd" den 25. august klokken 19:00 i Stjernens Kvarter 2 B 
BO-Vest fyraftensmøde vedrørende drift den 7. september klokken 17:00 på Malervangen 
BO-Vest boligkonference den 1. oktober på Sørup Herregård - tilmelding 
 

8. Eventuelt 
Flere medlemmer af afdelingsbestyrelsen kan bekræfte, at udskiftning af boligens thermex har haft 
en positiv indvirkning på vandtrykket, foruden at det varme vand også er blevet lidt varmere. 


