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Afdelingsbestyrelsesmøde den 13. december 2011, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Tove Meyling, Dorthe Larsen, Helle Kristoffersen, Anita Wittusen og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: - 
 
Afbud Henny Eilersen og Vibeke Hansen 
  
  Dirigent: Dorthe Larsen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Enkelte tilføjelser i forhold til den udsendte dagsorden, herefter godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 21. november 
Godkendt. 
 
Afdelingsbestyrelsen finder det stærkt kritisabelt, at der ikke er nogen udvikling og/eller tilbagemel-
ding vedrørende nedenstående punkter fra det godkendte referat. 
 
6C Kommenteret budgetkontrol pr. oktober 
6D Driftens kontakt til Klub Svanen 
6E Renovationssagen 
6F Oplæg fra driften til en kvartalvis aktivitetsoversigt 
 

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

4. Masterplan konkurrenceprogram 
Det endelige konkurrenceprogram foreligger og er rundsendt pr. mail. Det forventes, at konkurren-
cen er gennemført i løbet af efteråret 2012. 
 

5. Opfølgning 
A. Timeopgørelse vedrørende driftssamarbejde 

Opgørelsen udviser et tidsforbrug i afdelingens favør. Opgørelsen tages til efterretning. 
B. Henvendelse fra Antenneforeningen Brøndby vedrørende omdeling 

Antenneforeningen ønsker en bekræftelse på, at afdelingens ejendomskontor/frivillige 
vil være behjælpelig med omdeling af diverse materialer. 
Flemming svare antenneforeningen at denne generelt selv skal finde personer samt af-
holde de nødvendige omkostninger, men at det i undtagelsestilfælde vil kunne accepte-
res. 

C. Afdelingsbestyrelsens kontortid 
Udbyttet er måske ikke det allerstørste, men der er umiddelbart stemning for at forsæt-
te med, at have kontortid torsdag aften sammen med driften.  
 

6. Mødekalender første halvår 2012 
Afdelingsbestyrelse – hver 3. uge og typisk om mandagen. 
 
10. januar m/driften 12. marts 14. maj m/driften 
30. januar 02. april m/driften 04 juni 
20. februar m/driften 23. april 25. juni m/driften 
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Økonomiudvalg – hver 2. måned umiddelbart før et afdelingsbestyrelsesmøde. 
 

20. februar 02. april 25. juni 
 
Afdelingsbestyrelsens kontortid 
 
Januar Februar Marts April Maj Juni 
05. Flemming 02. Flemming 01. Flemming 05. Ingen 03. Flemming 07. Flemming 
12. Tove 09. Henny 08. Tonny L. 12. Flemming 10. Tonny B. 14. Dorthe 
19. Dorthe 16. Vibeke 15. Tove 19. Henny 17. Ingen 21. Anita 
26. Anita 23. Tonny B. 22. Dorthe 26. Vibeke 24. Tonny L. 28. Henny 
  29. Anita  31. Tove  

 
Lys udvalg 
Fastsætter selv mødedatoer og tidspunkter. 

 
7. Udvalg og grupper 

A. Julefrokost 
Stor tilfredshed med et rigtig godt arrangement. Fremadrettet skal det overvejes at få 
leveret forplejning udefra, således at alle får noget ud af aftenen. 

B. Myndighedsudvalg 
Skal generalforsamlingen i VA erstattes af et repræsentskab? Spørgsmålet har været 
behandlet i VA's myndighedsudvalg hvor afdelinger er repræsenteret ved Tove og Vibe-
ke. Udvalget skal fremkomme en et forslag til VA's generalforsamling. 
En undersøgelse blandt beboere og beboerdemokrater viser to nogenlunde lige store 
blokke henholdsvis for og imod. 

C. Real Dania ansøgning – Beboerhuskælder 
Ansøgning er udfærdiget og indsendt. Svar fra Real Dania kan forventes i marts 2012. 

D. Beboerhus 
Cafe gruppen har af hensyn til kokkene valgt, at fastsætte en øvre grænse for deltagel-
se i torsdagens spisning. Fremover er der 50 billetter til rådighed, og disse afsættes ef-
ter først til mølle princippet. 

E. Udlejning af beboerhuset 
Beboerhusgruppen og driften skal påse, at lejere af beboerhuset kun har adgang til de 
rum som benyttes til udlejning. Ingen lejer af beboerhuset skal derfor have adgang til 
depot, it/kopi rum eller afdelingsbestyrelsens kontor. 
Hverken BO-Vest, ABC eller andre lejere har noget at gøre i ovennævnte lokaler. Så-
fremt dette ikke kan håndhæves via det nuværende nøglesystem, skal økonomisk over-
slag for nødvendige ændringer tilgå afdelingsbestyrelsen.  
 

8. Post 
Ingen 
 

9. Ansøgninger 
Anita og Dorthe søger om deltagelse på BL kursus for nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen – til-
gået. 
Flemming søger om dirigentkursus i BO-Vest regi – tilgået. 
 

10. Eventuelt 
Mails fra ABC ønskes kun tilsendt relevante medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Flemming videre-
bringer informationen til ABC. 
 


