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Afdelingsbestyrelsesmøde den 23. april 2012, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Tove Meyling, Anita Wittusen, Vibeke Hansen, Lena Kujahn og Flemming V. Wallin 
  Driften: Michael Willumsen 
  
Afbud Tonny Bodal 
 
  Dirigent: Anita Wittusen 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt efter tilføjelse af flere punkter. 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøde den 2. april 2012 
Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 14. maj 2012 
Dirigent: Lena Kujahn 
Referent: Flemming V. Wallin 
 

4. Driften til og fra 
A. Budgetter, regnskaber og budgetopfølgninger  

Hver den 1. i måneden udskriver driften en ukommenteret budgetkontrol, som tilgår alle 
medlemmer af afdelingsbestyrelsen, dels i papirform via postbakkerne, og dels elektronisk 
via mail. 
I de måneder hvor BO-Vest foreskriver, at driften skal udarbejde en kommenteret budget-
kontrol udsendes den ukommenteret budgetkontrol ikke. 
Såvel kommenterede budgetkontroller som regnskaber og oplæg til disse, distribueres i pa-
pirform via postbakkerne og elektronisk via mail. 

B. Driftsplaner og rapportering 
Hvert kvartal udarbejder driften to rapporter om afdelingens drift. 
En rapport beskriver hvilke planer der er for det kommende kvartal, og en rapport beskriver 
hvad der er foregået i det forgangne kvartal. Rapporten som beskriver det forgangne kvartal 
er ledsaget, af en oversigt indeholdende det medgåede tidsforbrug fordelt på opgaver. 

C. Unge 
Tove beskrev en oplevelse fra legepladsen bag beboerhuset, hvor en gruppe store børn og 
unge udsatte en kammeret noget, som bedst betegnes som grov mobning. Toves henstilling 
om, at indstille deres aktiviteter udløste en større række af ukvemsord og truende adfærd. 
Tove kontakter selv klubben, og driften tager kontakt til klubbens leder via mail. 

D. Lys i afdelingen 
Lysudvalget kommer med et oplæg til enkelte nye lampesteder, hvorimod større tiltag af-
venter Masterplanen. 

E. Henvendelse fra beboer vedrørende beskæring af beplantning 
Beboeren er utilfreds med driftens noget hårdhændet beskæring af slyngplante på beboe-
rens plankeværk. Aftalen mellem driften og miljøgruppen er, at beboerne skal kontaktes in-
den beskæring/klipning finder sted. Noget tyder på at proceduren ikke er blevet fulgt i den-
ne sag – driften kontakter beboeren. 

F. Nyhedsbrev vedrørende Masterplanen 
Der er åbnet for genudlejning af "nye" fraflytter boliger, da boliger som er fraflyttet mens 
genudlejningen var stoppet, skal bruges til genhusning. 
"Nye" fraflytningsboliger bliver normal istandsat. 
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G. Budget 2013 samt budget beboermøde 
Udarbejdelse af budget 2013 gribes lidt anderledes an en tidligere, ved det der lægges ud 
med gennemgang af planer for henlæggelser, kombineret med en markvandring. 

 
Forventet forløb 
9. maj Henlæggelser og markvandring - Anita sørger for bespisning 
25. juni Første gennemgang af budget 
Uge 30 Oplæg til budget 2013 modtages 
8. august Sidste frist for uddeling af beboermøde indkaldelse 
22. august Sidste frist for indkomne forslag 
23. august Budgetlægningen afsluttes 
29. august Uddeling af endeligt møde materiale 
5. september Beboermøde 

 
5. Arbejdsform og struktur 

Første møde blev aflyst, og derfor prøver vi igen onsdag den 2. maj, klokken 17:00 
 

6. Udvalg og grupper 
• Miljøgruppen 

1. Kirkegårdsgrunden/ Spættegrunden 
Driften undersøger hos kommunen hvilke muligheder afdelingen har for at få rå-
deret til området. Før tiltag igangsættes skal afdelingen sikres hvad angår råde-
retten. Afdelingen ønsker ikke at betale for råderetten, men en begrænset pas-
ning af arealet kan muligvis komme på tale. 

2. Opslagstavler 
Tyroler husene nedtages, da det er et stykke tid siden de var kønne. 
Udformning og placering af nye opslagstavler afklares mellem driften og miljø-
gruppen. 

• Nye tiltag 
1. Legepladser 

Beboerhusets legeplads trænger til en genopfriskning – beboerhusgruppen kom-
mer med oplæg til hvad der kan og skal gøres. 
På budget 2013 skal der afsættes midler til nye legepladser og/eller legeredska-
ber.  

2. Velkomst til nye beboere 
Der er nedsat et lille velkomstudvalg bestående af Vibeke og Tove. 
Velkomstudvalget kontakter nye beboere på baggrund af en månedligliste over 
tilflyttere til afdelingen, som fremsendes fra driften sammen med budgetopfølg-
ningen. De nye beboere kan inviteres til at deltage i spisning torsdage på afdelin-
gens regning – andre tiltag er også mulige. 

3. Hjertestarter 
Tryg har endnu ikke meldt tilbage. 
Hvis afdelingen selv indkøber en hjertestarter vil prisen formodentligt være i stør-
relsesordenen 10.000 kroner - tilbud indhentes af driften. 

• Beboerhusgruppen 
Der holdes møde med driften den 25. april. 

 
7. Post 

VA fyraftensmøde vedr. regnskab og budget – Anita, Tove Vibeke og Flemming deltager. 
Konflikthåndteringskursus – ingen deltagere fra afdelingen 
Møde i BL kreds 9 – ingen deltagere fra afdelingen 
 

8. Eventuelt 
Stolegymnastik i beboerhuset starter den 3. maj, der kommer en artikel i Betonhjertet. 
Aftentur på volden den 3. maj, der kommer en artikel i Betonhjertet. 


