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Afdelingsbestyrelsesmøde den 15. august 2012, klokken 19:00 
Referat 
 
Til stede  
  Bestyrelsen: Tove Meyling, Vibeke Hansen og Lena Kujahn  
  Suppleanter: Tonny Bodal 
  Driften: Michael Willumsen: havde ikke fået dagsordenen med tid til dette møde. 
  
Afbud Flemming V. Wallin og Anita Wittusen 
 
  Dirigent: Tove Meyling 
  Referent: Lena Kujahn 
 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelser 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012 
Godkendt 
Vi mangler referater fra mødet d.10. juli og fra fælles udvalgsmødet. 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde 
Dirigent: Vibeke 
Referent: ? 
 

4. Budget 2013 
• Driftens svar på spørgsmål og kommenterer fra afdelingsbestyrelsen 

Konto Kommentar  
101 Hvilke forhold ligger der bag reduktionerne? Afdrag af renter 
105 Hvilke forhold ligger der bag stigningerne?  Afviklede lån 
105 / 
112.2 

Hvorfor er den ydelse 60.000 kr. højere end det afviklede 
lån? (+72.000 på konto112.2) 

Michael undersøger differencen på 60.000 kr.  

105 / 
112.2 

På begge konti er der bidrag til dispositionsfonden - 
hvordan hænger det sammen? 

Vi betaler en grundlæggende ydelse til 
dispositionsfonden på 72.000 kr., som vi får 
igen på grund af byggesagen. (mellemregning) 
Den anden ydelse er på de øvrige betalinger 
efter ud amortiserede lån 

106 Generelt falder ejendomsværdierne hvilket alt andet lige, 
også burde smitte af på vores afdeling. 
Hvorfor afspejles det generelle fald ikke i afdelingens 
udgifter til ejendomsskatter? 

Vi har betalt mindre end vi burde på grund af 
skattestoppet i 2003. derfor er vi ikke 
berettiget til skattesænkning nu. 

109 Hvordan er udgiften til renovation på 912.000 kroner sat 
sammen - specifikation ønskes - eksempelvis: vægt, 
indsamling, mm. 

Vi betaler en bestemt takst der ikke er betinget 
af vægt, sortering el. lign. Dog kan vi få bøder 
ved forkert sortering i specialcontainerne. 

109 Hvordan er udgiften til container, bortkørsel og 
affaldssække på 50.000 kroner sat sammen - specifikation 
ønskes - eksempelvis: kørsel, ekstrasortering mm. 

Det er ekstraydelser som småreperationer og 
vedligeholdelse af vores containere ekstra 
affaldssække mv. 

112.2 Hvor store beløb ligger der pt. i de to pengekasser / hvor 
meget skal vi bidrage med før pengekasserne er fyldt op? 

Vi kan se det på VA´s regnskab på 
hjemmesiden. 

114.1 Driftslederens løn ønskes specificeret på budgettet. Til 
internt brug i afdelingsbestyrelsen ønskes løn oversigt for 
samtlige ansatte. 

Michaels løn er sat i boksen på budgettet. Han  
laver en oversigt over samtlige ansattes løn. 

115.5 På regnskabet for 2011 er der forbrugt 744.147 kroner - 
hvordan hænger det sammen med, at der kun afsættes 
160.000 kroner på budgettet for 2013? 

Gammel vandskade i Svanen, som ikke kunne 
dækkes af forsikringen. Vi forventer ikke at få 
en tilsvarende.  

116.411 Budget 2012 = 153.000 kroner 
Budget 2013 = 346.000 kroner 
Hvad skyldes denne store stigning? 

Underbudgetteret i 2012 på grund af en fejl. 
Se langtidsbudgettet. 

116.821 Er der planlagt nogen aktiviteter omkring carportene? Budgettet er ændret til normalt: 162.000 som 
er indtægterne fra lejen incl. Administration. 
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114.931 Specifikation for køb af terminaler og forbrug ønskes. Der er ikkeudskiftet IT med mindre det var 

ødelagt. IT afdelingen i BO-VEST indkøber for 
driften i afdelingerne. Michael og Jørn har fået 
ny I-phone. Finn har selv indkøbt en. De øvrige 
har mobiltelefoner. De må max. Ringe for 300 
kr. mdl. (arbejdsmæssigt og privat) 
Der blevindkøbt en ny PC, da Jørn startede. 

116.721 Er der afsat tilstrækkelige midler til reparation /udskiftning 
af ventilationsanlægget i beboerhuset? 

Michael afklarer problematikken med Jørn. 

 
• Generelt: Der må ikke afsættes midler under planlagt og periodisk vedligeholdelse uden, at der 

foreligge en specifik, beskrevet og aftalt aktivitet. 
 

• På sidste side i det udleverede materiale er der nederst forsvundet 25.000 kroner, som er 
afdelingsbestyrelsens aktivitetspulje. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Budget 2013 
• Gennemgang af budget 2013 version 2 

Ingen yderligere kommentarer – udover at solcelleprojektet er på budgettet, men at Michael 
ikke kan sige hvornår der sker noget. BO-VEST har styringen. 

• Afdelingsbestyrelsens skriftlige kommentarer til budgettet: Hvem laver dem? 
 

5. Driften til og fra 
A. Oplæg til ansøgning om brugsret til Spætte- og kirkegårdsgrund 

Oplæg godkendt og afsendt med kommentar om, at miljøgruppen gerne vil medinddrages, 
når der skal renoveres i beplantningen. 

B. Gennemgang af driftsplaner 
Udsendt pr. mail 26. juli 2012: Udsat til næste møde. 
Aktionslisten: 
Nr. 6: 2020 midlerne til voksenlegepladsen får vi ikke (en 3 år gammel sag). Der er 
uenigheder om der er bevilget midler, men der er ansøgt. Michael ”tager det på sin kappe” 
at der ikke er sket noget. 2020 regnskabet er afsluttet. 
Nr. 16: Michael/ Jørn skriver et indlæg om skimmelsvamp i boligen, om udluftning mv. 
Nr. 19: Hvis vi ikke får en hjertestarter i september, køber vi en selv. 
Nr. 23: Vi mangler en nedskrevet historik på solcelleprojektet. 

C. Udendørs belysning 
Mail fra beboer, modtaget 19. juli 2012: Manglende og for svag belysning visse steder i 
afdelingen: Kan nogle pærer udskiftes til stærkere? Lampeglassene pudses af driften. De 
kan ikke erstattes af lignende glas, så beboerne skal ikke opfordres til det. Beplantningen 
skal klippes omkring belysningen. Lysudvalget kommer med en skitse til midlertidig 
forbedring af belysning. 

D. Flytteboliger: Der flytter ikke flere end normalt. Vi har et tilfælde af skimmelsvamp. Det er 
fint, at der er gang i tankerne om årligt eftersyn af boliger, så vi undgår for meget 
mislighold ved fraflytning. 

E. Legepladser: Gyngen ved Ørnen 34 A udsættes til Jørn kommer tilbage fra ferie. 
Tove vil gerne stå for et aktivitets-/legepladsudvalg. Vi har foreløbig 2 beboere med små 
børn, der gerne vil deltage. 

F. 2 skyls toiletter: alle gamle toiletter er ikke udskiftet: Lena undersøger om det er 
bæredygtigt at udskifte alle eller vente til de er udtjente i forhold til vandforbruget.  
(Man kan lægge en brosten/flise i cisternen for at formindske vandforbruget) 

G. Hunde: mail fra en beboer modtaget d.11. august: Michael svarer beboeren. 
 

6. Opfølgning 
A. Budgetopfølgning 

Udsendt pr. mail 26. juli 2013: Udsat til næste møde. 
B. Beboermøde 

Dirigent, referent, alt det praktiske og evt. en bid brød inde mødet.: 
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Dirigent: Vibeke kontakter Vinie, Per eller Henning i nævnte rækkefølge. 
Referenter: Tove og Lena. 
Øl, vand og mad: udsat til d.22.august 
Driften klarer resten. 

 
7. Udvalg og grupper: 

Miljøgruppen:  
Kommunens affaldsplan er til høring til d.20. september. Den kan ses på kommunens 
hjemmeside. 
Forslag til beboermødet: 1 m.-regel og vedligehold/renovering af de grønne områder er 
godkendt. 
Vandsparekampagnen fortsætter – perlatorer uddeles af Signe fra Agendacentret. 
 

8. Post  
Antenneforeningen Brøndby: Referat fra repræsentantskabsmøde. 
BO-VEST skema om afdelingens standard. Til orientering: Lena mangfoldiggør skemaet og lægger 
det i jeres skuffer 
Mail: Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer d.4. september: deadline 21.august. 

 
9. Næste møde: d.22.august: Afbud fra Michael. Hvis vi har brug for ham, kan han kontaktes 

efter kl.19. 
 

10. Eventuelt 
Nøgler til opslagstavlerne ligger i beboerhusudvalgets skuffe. Udvalgene kan tage en. På posens 
etiket kan i se hvilken nøgle i skal bruge. 
 

 


