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Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. juni 2012, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Tove Meyling, Anita Wittusen, Vibeke Hansen, Lena Kujahn og Flemming V. Wallin 
  Suppleant: - 
  Driften: Deltager ikke 
  
Afbud Tonny Bodal 
 
  Dirigent: Tove Meyling 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøde den 14. maj 2012 
Godkendt 
 
Opsamling 

• Punkt 4-B, Tomme boliger – løbende tilsyn og opvarmning 
Hoveddøren til den udbrændte bolig i Uglens Kvarter er ikke blevet afblændet/forskønnet. 

• Punkt 4-F, Husstandsomdelt seddel vedrørende opdatering af 1 meter reglen 
Udover hvad der fremgår af referatet, så fremkommer Miljøgruppen med et oplæg til en re-
videring af reglerne. 

• Punkt 6-3, Masterplan 
Ros til Tove for indlægget i juni udgaven af Betonhjertet. 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012 
Dirigent: Tove Meyling 
Referent: Flemming V. Wallin 
 

4. Opfølgning 
A. Budgetopfølgning  

 
Konto Spørgsmål/kommentar 
114.100 På seneste møde i afdelingsbestyrelsen nævnte Michael Willumsen, at han 

havde et større antal overarbejdstimer stående, og muligheden for en udbeta-
le disse var under overvejelse. 
Såfremt afdelingens driftsleders opsparede overarbejde skal afvikles via udbe-
taling, hvorfra hentes disse lønkroner? 
Der er ifølge afdelingsbestyrelsens viden, ikke indregnet udbetaling af et stør-
re antal overarbejdstimer i afdelingens budget. 
Afdelingsbestyrelsen accepterede i sin tid, at hjælpe med et akut problem i VA 
4 Række, hvorved VA 4 Syds driftsleder kunne varetage driftsleder jobbet i 
begge afdelinger. 
Af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2010 fremgår: 
Det blev besluttet at give BO-Vest tilsagn om, at afdelingens driftsleder kunne 
forsætte i det nuværende vikariat indtil 31. december 2010, under forudsæt-
ning af, at afdelingen ikke lider afsavn. 
Konsekvensen af ovenstående er, at udbetaling af overarbejde som ikke kan 
henføres direkte til VA 4 Syd, i perioden fra vikariatets start og frem til indgå-
else af driftsaftalen med VA 4 Række, ikke skal dækkes af VA 4 Syd. 
Hvad angår samarbejdsaftalen med VA 4 Række, så er den af BO-Vest lovede 
dokumentation for tidsforbrug udeblevet siden november 2011. 
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114.161 BO-Vest opfordres til at udarbejde et sæt fællesretningslinjer for udlevering af 
beklædning og værnemidler.   

114.931 Kontoen udviser en meget stor overskridelse. Såfremt forbruget forsætter 
uændret resten af året, må en overskridelse på ca. 400 procent forventes. 
Hvilke regler findes der i BO-Vest for medarbejdernes beboerbetalte mobilte-
lefoni forbrug, det være sig såvel arbejdsmæssigt som privat? 

119.XXX Hvor er årets indkøb af fastelavnstønder bogført? 
 

B. Budget 2013 
Der lægges optil budgetbevillinger til grupper og udvalg, som vælges på beboermøder, sker 
direkte i budgettet. Grupper og udvalg som ikke er beboervalgte, tildeles midler via bevillin-
gen til beboerhusgruppen. Desuden afsættes en mindre pulje af midler under afdelingsbe-
styrelsen, som kan søges og tildeles nye initiativer. 

 
Udvalg/gruppe Beløb Aktivitet 
Afdelingsbestyrelsen 25.000,00 Nye initiativer efter ansøgning 
Beboerhusgruppen 90.000,00 Aktiviteter i beboerhuset – ansøgt om 50.000,00 

Koncerter – ansøgt om 15.000,00 
Fastelavn – ansøgt om 10.000,00 
Fotogruppen – ansøgt om 10.000,00 
Sydspætterne – ansøgt om 5.000,00 

Miljøgruppen 10.000,00 Beboerinformation, arrangementer, kontorartikler, 
miljøblad og diverse. 

Genbrugsgruppen 10.000,00 Sommerfest, kursus og arbejdstøj. 
 
De afsatte beløb modsvarer de respektive ansøgninger. Der er tale om en mindre mer' ud-
gift, som der er dækning for, da afdelingen fra 2013 ikke længere skal overføre 50.000,00 
årligt til driften af ABC.  
 

C. Kommissorium og handlingsplaner 
Der udestår forsat tilbagemeldinger fra beboerhusgruppen og informationsudvalget hvad 
angår disses kommissorium, og eventuelle handlingsplaner. 
Genbrugsgruppen anbefales at supplere det fremsendte kommissorium med en beskrivelse 
af gruppens konstitution (valg, udpegning, styreform, supplering, mm.). I denne forbindelse 
opfordres genbrugsgruppen til at overveje muligheden for, at overgå til at finde gruppens 
medlemmer via valg på et beboermøde. 
Fastelavnsgruppens kommissorium afstedkom ingen kommentarer, hvilket også var gælden-
de for afdelingsbestyrelsens eget oplæg til kommissorium og handlingsplaner. 
 

D. Fællesmøde med grupper og udvalg 
Mødet flyttes til den 27. juni klokken 18.00 med spisning, og deraf kommende tilmeldings-
frist den 25. juni. 
Flemming rundsender indbydelse til alle medlemmer af afdelingens grupper og udvalg. 
 

E. Markvandring 
Der er en bemærkelsesværdigt mangel på aktiviteter med baggrund i de markvandringer 
medlemmer af afdelingsbestyrelsen har deltaget. Det er ikke fordi det har skortet på input, 
men der sker ligesom ikke rigtig noget.    

 
5. Udvalg og grupper 

• Repræsentantskabsmøde i BO-Vest 
Vibeke redegjorde for mødet indhold og relevante beslutninger. Efter mødet var der mid-
dag i anledning af BO-Vests 5 års jubilæum. 

• Brugergruppen 
I sin egenskab af suppleant har Lena deltaget i Brugergruppens seneste møde, hvor en 
ny kommunal handlingsplan vedrørende affaldssortering blev behandlet. 
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• Genbrugsgruppen 
Havde desværre glemt information til beboerne om, at åbningsdagen i pinsen var rykket 
fra søndag til mandag. Gruppen beklager overfor beboere så måtte være gået forgæves, 
fremover vil ændringer i åbningstiderne fremgå af Betonhjertet og ved opslag.  
 

6. Post  
 
• Beboerhuset / I aftes var tumperne ude - 18. maj 

Beboerhusgruppen afventer tilbagemelding fra driften. 
• Antenneforeningen Brøndby repræsentantskabsmøde - 24. maj 

Vibeke og Flemming deltager. 
• Nye kant og plantesten i Svanen 11 - 28. maj 

Foto af at de bevilgende penge er brugt efter hensigten – nydeligt 
• Unges ophold ved Ravnen 14B - 28. maj 

Kommunens SSP medarbejder er gået ind i sagen. 
• Endelig dagsorden til foreningsmødet - 30. maj 
• Referat fra beboerhusudvalget - 30. maj 
• Invitation til Boligsocial Årskonference - 30. maj 
• BO-Vest / Kursuskatalog og Afdelingsbestyrelsesliste - 30. maj 
• Klipning af hæk / forsat mail korrespondance - 2. juni 

Beboeren ønsker afdelingsbestyrelsens stillingtagen til den af driften benyttede fremgangs-
måde. Flemming kontakter driften, og skriver et svar til beboeren. 

• Fotogruppen / Budget ønske 2013 - 4. juni 
• Fastelavnsgruppen / Kommissorium og budget ønske 2013 - 4. juni 
• Genbrugsgruppen / Kommissorium og budget ønske 2013 - 4. juni 
• Masterplan Syd konsensusmøde - 4. juni 

Mødet afholdes den 20. juni klokken 17:00 i kommunalbestyrelsessalen. 
• Referat fra ABC arbejdssekretariat - 4. juni 

Alt tyder på, at syd afdelingerne (gård- og rækkehuse) definitivt er ude af ABC samarbejdet 
efter 31. december 2012. 
 

7. Eventuelt 
Intet 
 
 
 


