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Afdelingsbestyrelsesmøde den 13. marts 2012, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Tove Meyling, Dorthe Larsen, Helle Kristoffersen og Flem-

ming V. Wallin 
  Suppleant: Tonny Bodal  
  Driften: - 
  
Afbud Anita Wittusen og Tonny Lilja 
 
  Dirigent: Dorthe Larsen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøde den 20. februar 2012 
Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 27. marts 2012 
Dirigent og referent: Flemming V. Wallin 
 

4. Valg af dirigent og referent til næste møde den 2. april 2012 
Dirigent: Vibeke Hansen 
Referent: Flemming V. Wallin 

 
5. Beboermøde, evt. løse ender 

• Beretning: Flemming kommer med et oplæg. 
• Indkomne forslag: Foruden Miljøgruppens handlingsplan og kommissorium, så er der kom-

met forsalg om ny signalleverandør til radio/TV. 
Det er ikke helt klart hvad forslaget om signalleverandør reelt indeholder, så forslagsstilleren 
kontaktes for en præcisering – forslaget er efterfølgende trukket. 

• Per Larsen kontaktes med henblik at han foruden at være dirigent, også gennemgår materi-
alet til VA's generalforsamling. 

• Afdelingsbestyrelsen har ingen forhåndskandidater, som kan opstilles ved valg til afdelings-
bestyrelsen. 
 

6. Afdelingsbestyrelsen fremover 
Dagsorden og diverse bilag til afdelingsbestyrelsesmøder skal være udsendt senest weekenden før 
mødets afholdelse – Flemming lover at stramme op. 
 
Når der foreligger regnskaber, budgetter og budget opfølgninger trykkes disse af driften, efterføl-
gende lægges de i afdelingsbestyrelsens respektive skuffer på kontoret. Der rundsendes mail til af-
delingsbestyrelsen om dette, og en kopi at det trykte dokument vedhæftes mailen. 
 
Der bør foreligge en handlingsplan for afdelingsbestyrelsens arbejde, dette overlades til den nye af-
delingsbestyrelse. 
 

7. Opfølgning 
• Diverse kursustilbud 

Legepladskursus den 27. marts 2012 
Budget kursus – intet planlagt / Vibeke og Flemming ønsker at deltage på et sådant kursus 
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• Besigtigelse af de grønne områder, opsamling fra turene 
Orientering 

• Legepladser og kirkegrunden – inspiration fra Boligen 
Mulighederne for at låne/leje kirkegrunden af kommunen bør undersøges. Området kan bru-
ges til mange forskellige aktiviteter, og ikke bare ligge ødet hen, som det gør i dag. 
 

8. Udvalg og grupper 
Beboerhusgruppen 

• Kommunen har fået lov til i en periode frem til sommeren, at disponere over en del af huset 
2 timer hver torsdag til stolegymnastik. 
 

9. Post 
Intet 
 

10. Eventuelt 
Intet 
 


