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Afdelingsbestyrelsesmøde den 30. 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 
  
Afbud Tonny Lilja 
 
  Dirigent: Vibeke Hansen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøde den 10. januar 2011 
Godkendt 
 

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

4. Foreløbigt regnskab 2011 
Den pr. mail udsendte balanceopgørelse indikerer, at afdelingen kommer ud af 2011 med et mindre 
overskud.  
 
Spørgsmål til driften: 
1. Er refusionen fra 4 Række indeholdt i regnskabet, og hvor kan den eventuelt ses? 
2. Hvordan indgår renovationssagen i regnskabet? 
 
Desuden ønskes driftens kommentering på nedenstående budgetoverskridelser. 
 
Nr. Konto Resultat Afvigelse i % 
1. 114.920 - Ejendomskontor, inventar -7.076,93 -47
2. 114.931 – Telefon mobil -15.647,50 -104
3. 114.990 – Drift materialegård / mandskabsrum -5.109,59 -26
4. 114.991 – Benzin og olie -7.403,68 -25
5. 118.300 – Vedligeholdelse møde- og selskabslokaler -50.271,61 -201

 
5. Beboermøde 

• Henny udarbejder en køreplan samt oplæg til mødeindkaldelse. 
• Debat om tiltag som kan motivere en højere mødedeltagelse – Ingen beslutning. 
• Ingen afklaring mht. dirigent – Flemming undersøger forsat. 

 
6. ABC 

• Naboskabsundersøgelse 
Afdelingsbestyrelsen ser ingen grund til at tilføje egne ekstra spørgsmål. 

• Pjecen "Tryghedsvandringer" - http://www.dkr.dk/tryghedsvandringer 
Gennemgås på førstkommende møde i afdelingsbestyrelsen. 
 

7. Udvalg og grupper 
• ABC styrergruppemøde den 23. januar 

Regnskab for 2011, budget og aktivitetsoplæg er godkendt af styregruppen. 

http://www.dkr.dk/tryghedsvandringer
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Såfremt der kan opnås enighed med Kanalens styrergruppe, vil der blive etableret en fælles 
aktivitetsgruppe. Gruppens opgave vil være at planlægge og gennemføre beboer vendte ak-
tiviteter på tvære af afdelinger og styrergrupper, på beboernes præmisser, med ABC ansatte 
i konsulent rollen. 
Hensigten er at opnå en større beboer indflydelse på aktiviteterne i Albertslund syd. Desu-
den må man forvente en strukturel ændring og formodentligt nogle andre økonomiske ram-
mer for ABC, som fordrer at beboerne i højere grad påtager sig et ansvar for de aktiviteter 
som skal afvikles, da der ikke vil være lønnede medarbejdere i samme grad som tidligere. 
 

• ABC arbejdssekretariatsmøde den 26. januar 
Regnskab for 2011, budget og aktivitetsoplæg er godkendt af arbejdssekretariatet. 
 

• Afdelingsbestyrelsens kontortid torsdag fra 17:00 til 18:00 
Et flertal i afdelingsbestyrelsen finder at kontortiden ikke giver det forventet udbytte, da der 
henvender der sig meget få beboere. Beslutningen er derfor at forsøget med kontortid ned-
lægges, når nuværende rotation blandt medlemmer af afdelingsbestyrelsen er afsluttet. 
Kontortiden blev etableret som et forsøg på at øge afdelingsbestyrelsens synlighed, og med 
afskaffelsen skal vi finde et eller flere andre tiltag. 
I første omgang forventer de fleste, at deltage i miljøgruppens markvandring den 26. febru-
ar, for her at få input til fremtidige aktiviteter. 
 

• Miljøgruppe 
Gruppen har udtrykt utilfredshed over driftens manglende opfyldelse af indgåede aftaler. 
Der skal afsættes tid til et møde mellem miljøgruppen og afdelingsbestyrelsen. 
 

• Genbrugsgruppen 
Der afholdes fællesmøde for syd afdelingernes genbrugsgrupper den 11. marts. 
Elektronikskrot håndteres ikke i henhold til gældende regler, da eksempelvis computere bli-
ver skrællet. Gruppen er selv opmærksom på problemet og overvejer for øjeblikket hvilke 
tiltag, en korrekt håndhævelse af reglerne fordre. 
 

8. Post 
• Foreningsmøde den 8. februar 

Følgende deltager: Helle, Tove, Vibeke, Dorthe, Anita og Flemming – sidstnævnte sørger for 
fælles tilmelding.  
 

9. Eventuelt 
• Fastelavns arrangement - Orientering 
• Brand i Uglens kvarter 2 B – Orientering 
• Muligheden for at et eller flere medlemmer af afdelingsbestyrelsen, på beboernes opfor-

dring, deltager i et fraflytningssyn, er forsat eksisterende. 
• Ønske om udendørs motionsredskaber er forsat eksisterende. 
 
 


