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Afdelingsbestyrelsesmøde den 10. september 2012, klokken 19:00 
Referat 
Tilstede  
 Bestyrelsen: Anita Wittusen, Lena Kujahn og Flemming V. Wallin 
Afbud Tove Meyling, Tonny Bodal, Michael Willumsen 
Uden afbud Vibeke Hansen 
Dagsordenen er ikke udsendt I tide. Derfor det ringe fremmøde men vi har vores planlægningskalender. 
  Dirigent: Anita Wittusen 
  Referent: Lena Kujahn 
  

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 22. august 2012 
Foreligger ikke. Flemming 
 

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

4. Driften til og fra 
A. Driftsplaner: Udsættes til møde med Jørn Hegnsborg. 
B. Budgetopfølgning: 

 Konto  Spørgsmål/kommentar  
114100 - 114164  
115220 - 115290 
115700 - 115733 
m.fl. 

Vi forstår ikke at der er afsat 0 kr. på budgetter, hvor der er 
en del udgifter. Det er noget forvirrende. Konkretisering 
ønskes. 

 

115232 Hvad er terrændæk?  

115731 Hvorfor er der brugt 40.500 kr. på køleskabe hér?  

118305 - 118310 Hvad er budgettet for hhv. beboerlokaler og ejendomskontor?  

 
For at behandle budgetkontroller som kvalitetssikring til kommende års budgetter, kunne vi 
tænke os periodisk regulerede budgetter, budgetkontroller og regnskaber. 
Vi vil gerne have en udspecificering af langtidsplanen. En detaljeret beskrivelse af de enkelte 
konti. 

C. Andet: Er det muligt med et samarbejde om vaskeriet i Kanalen til de få, der ikke har 
vaskemaskiner og de mange, der ikke har tørretumblere? 
Skriver driften i Betonhjertet om skimmelsvamp og udluftning? 
Kan der laves en tilstandsgennemgang af plankeværkerne i afdelingen – i forbindelse med de 
kommende månedlige markvandringer? Ordner driften plankeværkerne for de beboere, der ikke 
selv kan? 
Hvordan skal beboerhusets udlejningskalender fungere? Som WEB kalender på hjemmesiden? 
Så alle kan følge med og så man evt. kan reservere huset elektronisk? 
 

5. Opfølgning 
A. Beboermødet 

Referatet blev gennemgået og flg. Skal der følges op på: 
Indkomne forslag: 
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- De ændrede regler(A,B,D) sættes på hjemmesiden: Flemming 
- 1 meter reglen: Driften sender de nye regler til de beboere, der er tilmeldt og laver et indlæg 

til Betonhjertet. 
- (C): Forslag: at der oprettes et IT udvalg som kan arbejde med udbuddet og alternativer, når 4 

Række har modtaget deres. 
- (E): Ansættelse af beboerhusmedarbejder: Vi foreslår, at beboerhusgruppen laver oplæg til 

stillingsbetegnelse og ansættelsesproces. 
- Indlæg i Betonhjertet: Lena 

Afd.best. har 25.000 kr. til aktiviteter, som beboere kan søge til fælles aktiviteter. 
Aktivitetspladser/legepladser: der er afsat 400.000kr. beboere søges til udvalg. Kontaktpersoner: 
Anita og Tove? 
Det var et godt beboermøde – ros til Vinie Hansen. 

B. Evaluering af budgetproces 
Kritik af kronologien: vi fik alligevel ikke tid nok til at behandle budgetterne selv om vi var tidligt 
ude. 
Kritik af tilbagemeldingerne der ikke altid var der eller ikke altid klare. 

C. Fællesmøde med grupper og udvalg. Referat følger: Flemming 
Langtidsmødeplaner ønskes til kalenderen. 
Nyt fællesmøde: dato aftales på næste møde. 

D. BO-VEST skema om afdelingens standard. Gennemgået og godkendt. 
 

6. Udvalg og grupper 
- Miljøgruppen havde et godt arrangement om varmemåler mv. Lena laver et indlæg i 

Betonhjertet. 
- Beboercafeen i Kanalen: Flemming forsøger at få projektet på sporet igen sammen med andre. I 

modsat fald melder vi fra. 
 

7. Post  
Toves mail om renovering af haver ved fraflytning: næste møde 
Omkring fest mv. i beboerhuset må være i beboerhusgruppens og driftens regie. 
Vilia Olsens mail om plankeværker og 1 m. reglen: se til driften. 
 

8. Eventuelt 
Beredskab og førstehjælp: dato fastlægges på næste møde. 
Vinie er inviteret til at overvære et afd.best.møde. Vi skal opsamle diverse ting og sager, der 
vedrører os og hende omkring VA,BO-VEST og afdelingen. Hun skal vide det et par måneder i 
forvejen. 
Vores kontaktperson til/ fra bestyrelsen er nu Per Larsen. 
 

 
Næste møde - 1. oktober kl. 19:00 
Afbud fra Lena 
 
 
 
 


