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Afdelingsbestyrelsesmøde den 20. februar 2012, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Tove Meyling, Dorthe Larsen, Helle Kristoffersen, Anita Wittusen og Flem-

ming V. Wallin 
  Suppleant: Tonny Bodal 
  Driften: Michael Willumsen 
  
Afbud Henny Eilersen og Tonny Lilja 
 
  Dirigent: Helle Kristoffersen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012 
Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 12. marts 2012 
Dirigent: Dorthe Larsen 
Referent: Flemming V. Wallin 
 

4. Regnskab 2011 
Udsendt pr. mail den 16. februar 2012 
 
Driftens svar spørgsmål fra afdelingsbestyrelsesmødet den 30. januar 2012. 
 
Nr. Spørgsmål 
1. Er refusionen fra 4 Række indeholdt i regnskabet, og hvor kan den eventuelt ses? 
 Svar - Undersøges nærmere. 
2. Hvordan indgår renovationssagen i regnskabet? 
 Svar – Findes på konto 134, med tilhørende forklaring findes under note 12. 

På afdelingsbestyrelsens opfordring undersøger driften en alternativ angivelse i regnskabet, 
da kontering og bogføring ikke er i overensstemmelse med beboermødets beslutning. 

3. Findes der i BO-Vest et sæt retningslinjer omkring tildeling af arbejdstøj til medarbejderne? 
 Svar – Der findes ingen overordnet retningslinjer, arbejdstøj tildeles i forhold til behov og 

sund fornuft. 
 

Driftens kommentering på budgetoverskridelser fra afdelingsbestyrelsesmødet den 30. januar 2012. 
 

Nr. Konto Resultat Afvigelse i % 
1. 114.920 - Ejendomskontor, inventar -7.076,93 -47
 Svar – Forkert bogført, skulle have været på beboerhuset. 
2. 114.931 – Telefon mobil -15.647,50 -104
 Svar – Undersøges nærmere. 
3. 114.990 – Drift materialegård / mandskabsrum -5.109,59 -26
 Svar – Reparation af port, skilte, skurvogn og komprimator. 
4. 114.991 – Benzin og olie -7.403,68 -25
 Svar – Forbrug undersøges nærmere. 
5. 118.300 – Vedligeholdelse møde- og selskabslokaler -50.271,61 -201
 Nyetablering og reparation af ramper ved beboerhus, bord og bænke, lamper og alarm. 
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En konteringsfejl omkring administrationsgebyret er rettet, hvorved der er overensstemmelse mel-
lem budgettet og den faktiske udgift. 
 
Regnskabet udviser et overskud på 315.122 kroner. 
 
Konto Afvigelser 
115 Stor overskridelse, hvilket skyldes en vandskade i Svanens kvarter, som ikke dækkes af 

forsikringen. 
116 Forbrug overvejes nøje inden igangsættelse.  
118 Mer' forbruget skyldes primært ramperne ved beboerhuset. 

Afdelingsbestyrelsen ønsker en specifikation af konto 118,3 
119 Et generelt mindre forbrug end forventede. 
131 Renteindtægten er den primære årsag overskuddet. 
201,1 Budget 2011 de 480.000 kroner er fejlbudgetterede. 
 Teksten "MANGLER" på side 3 undersøges. 

 
5. Beboermøde den 27. marts 2012 

 
• Køreplan/huskeliste – hvem gør hvad og hvornår? 

o Dagsorden: Omdeles af driften den 25. februar 
o Bord opstilling og resten af det praktiske: Driften 
o Spisning før mødet + drikkevare mm. til mødet: Anita bestiller og indkøber 
o Velkomst: Flemming 
o Dirigent: Per Larsen, VAs bestyrelse 
o Referent: Tove og Dorthe 
o Beretning fra afdelingsbestyrelsens: Helle, Anita og Tonny B. 
o Beretning fra gruppe og udvalg: De respektive grupper og udvalg. 
o Oplæg fra VA vedrørende generalforsamling/repræsentantskab debat: Der udsendes 

materiale fra VA vedrørende dette. 
 

6. Driften til/fra 
• Aktionsliste 

Gennemgået og kommenteret 
• Læserbrev i AP fra beboeren i Ørnens kvarter 22 A 

BO-Vest har svaret i AP. 
Michael sammensætter et indlæg til Betonhjertet vedrørende fugt problematikken, med udgangs 
punkt i den meget pædagogiske forklaring afdelingsbestyrelsen fik på mødet. 

• Snerydning 
Ros til driften for rydning af parkeringspladserne. 

• Skranke opsat på ejendomskontoret 
Nogen finder den "afvisende", men de fleste syntes tiltaget er positivt.  
 

7. Tryghedsvandringer - http://www.dkr.dk/tryghedsvandringer 
Gennemgang af pjecen fra Det kriminalpræventive råd, som blev udleveret på afdelingsbestyrelses-
mødet den 30. januar 2012. 
 

8. Udvalg og grupper 
• Foreningsmøde den 8. februar 2012 

Orientering 
• Lys udvalg 

Har været rundt en gang, men tager endnu en tur for at få tegnet de mørke steder ind på et 
kort. 
 

9. Post 
• ABC – Prækvalificering ikke imødekommet 

Orientering 

http://www.dkr.dk/tryghedsvandringer
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• Brev til navngivet medlem af afdelingsbestyrelsen 
Brevet forelægges BO-Vests jurister for udtalelse. 
 

10. Eventuelt 
 

• Kursus for nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen 
Dorthe og Anita føler begge at kurset var godt, og tilførte nye viden. 
 


