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Afdelingsbestyrelsesmøde den 10. januar 2012, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Tove Meyling, Dorthe Larsen, Helle Kristoffersen, Anita 

Wittusen og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: Tonny Bodal  
  Driften: Michael Willumsen og Jørn Hegnsborg 
  
Afbud Tonny Lilja 
 
  Dirigent: Tove Meyling 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 4 vedrørende foreløbigt regnskab for 2011, udskudt til behandling i økonomiudvalget. 
Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 13. december 2011 
Referencer til referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet den 21. november 2011 skal ændres fra 7C-7F 
til 6C-6F. 
Driften deltager ikke på afdelingsbestyrelsesmødet den 2. april, men derimod den 23. april.  
 

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

4. Driften til/fra 
• Kort præsentation af afdelingens nye driftsassistent Jørn Hegnsborg. 
• PCB undersøgelse 

22 boliger er blevet undersøgt for PCB, og kun i én bolig har forekomsten været over græn-
seværdien. Der er tale om en paterre bolig, hvor løsningen har været at forbedre udluftnin-
gen. Der vil senere på året blive foretaget yderligere målinger i en række paterre boliger. 

• Beboerne har flere og flere spørgsmål vedrørende renoveringen. Driften kontakter byggeaf-
delingen med henblik på, at få lidt information i Betonhjertet. 

• Pt. er der sammenlagt 53 tomme boliger, heraf er 5 stk. beliggende i afdelingen. Alle tomme 
boliger skal bruges i forbindelse med genhusning når renoveringen af rækkehusene påbe-
gyndes. 

• Der har været en sprængning af et varmerør i Ravnens kvarter. Beboerne i den berørte bo-
lig er blevet genhuset. 

• TV signalet er periodevist meget ustabilt – driften kontakter de andre afdelinger, som er til-
sluttet AFB med henblik på en samlet henvendelse. 

• Driften undersøger muligheden for et nyt reservationssystem til beboerhusudlejning. 
• Rengøring af beboerhus søges forbedret. I første omgang afholder driften møde med den 

nuværende leverandør, hvor krav og forventninger til kvalitet afstemmes.  
• Prisen på et elektronisk nøglesystem til beboerhuset undersøges af driften. 

 
5. Udvalg og grupper 

• Foreningsmøde den 8. februar – Emne: generalforsamling eller repræsentantskab i VA. 
Oplæg fremsendes pr. mail. 

• ABC informeres om, at afdelingsbestyrelsen påtager sig opgaven med at omdele spørge-
skemaer i forbindelse med den kommende naboskabsundersøgelse. 
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• Husstandsomdelt spørgeskema fra Lunds Universitet. 
Driften kontakter Lunds Universitet og melder tilbage til Flemming 
 

7. Eventuelt 
• Regnskabsbeboermøde afholdes den 27. marts. 

Dirigent: Per, Vinie eller Henning – Flemming kontakter dem. 
Alle levere input til beretningen og Flemming kommer med et oplæg. 
 


