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Afdelingsbestyrelsesmøde, den 1. oktober 2012. Referat 
 
Til stede: Anita Wittusen, Vibeke Hansen, Flemming Wallin, Tonny Bodal, Tove Meyling 
Afbud: Lena Kujahn 

0. Dirigent og referent 
Flemming Wallin er dirigent, Tove Meyling er referent 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelse under pkt. 
4 B: Driftens indsats ved fraflytninger 
4 C: Skure 
4 D: Vikar 
 
2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøde den 22. august og 10. september 
Referater godkendt. 
 
3. Valg af dirigent til afdelingsbestyrelsesmøde den 22. oktober 
Vibeke er dirigent, referent ??? 
Afbud fra Tove 
 
4. Opfølgning 
A. Budgetopfølgning 
Der er igen spørgsmål til det store forbrug på telefoner. Forbruget er steget meget siden sidste år, og vi vil 
gerne se specifikationer på forbruget på enkeltpersoner!! 
Hvad med Michaels forbrug? Bliver det fordelt på de 2 afdelinger? Vi må formode, at 4 Række belaster 
telefonerne ekstra meget for tiden. 
 
Konto 114990, materialegården – et forbrug på 45.750 og kun et budget på 20.000. Hvad skyldes 
overforbruget? 
Konto 115200-115290: forbrug 83.164, men et budget på 0 kr. Hvordan hænger det sammen? 
Konto 118360 – inventar og service til beboerhus. Hvad er der købt? 
Konto 119910 – advokatbistand – til hvad? 
Konto 119450 – fastelavn. Der mangler stadig en kontering af tønder. Hvor er de bogført? 
 
B. Fraflytning: 
Aktuel fraflytningssag Spætten 11 A. Tilbud er udsendt på mail. Er det lovligt? Og bør der så ikke være 
sikkerhed for, at modtageren får mailen? Hvornår er det vedtaget, at der kun sendes tilbud pr. mail? Vibeke 
undersøger sagen. 
 
Politik ved fraflytning: Hvorfor må opvaskemaskine og andet ikke blive stående og overtages af tilflytteren, 
hvis det er aftalt? 
Iflg. Flemming er lovgivningen sådan.  
 
Vi savner en fraflytningspolitik, og det fornemmes, at der er stor forskel på fraflytningsregninger og graden 
af istandsættelse. 
Hvad er driftens indsats ved fraflytninger? I princippet skal fraflytteren tømme huset helt, og haven skal 
være i en rimelig orden, og i hvert fald skal der være ryddet op i den. 
Der bør være en politik på haveområdet, som siger, at haven skal være i en rimelig stand. 
I andre afdelinger (Gadekæret og Galgebakken) opkræves et beløb, hvis driften skal gå ind og rydde op i en 
have, og det finder vi meget rimeligt! 
Hvad er økonomien ved fraflytning i Ravnen 8 B, Ørnen 13A 
 og Hanen 2 C, hvor driften har ordnet have. 
Har fraflytterne fået en regning på det? 
 
Et husordensudvalg som kommer med klare regler/retningslinier foreslås nedsat! 



Vi mangler en politik på, hvad der laves i genhusningsboliger og ved almindelige fraflytninger – vi må have 
et klart overblik over hvad der laves ved disse fraflytninger, og misligholdelse skal altid laves, også selv om 
det er en genhusningsbolig. 
 
Flytteoversigt: Vi vil gerne vide, om det er en intern flytning, eller det er nye beboere udefra, og vi vil gerne 
vide, hvor de fraflyttede flytter hen!! 
 
4 C – skure: 
Skure i Svanen er blevet totalrenoveret – angiveligt, fordi en beboer har klaget og sagt, at han ikke vil bo i 
slum. 
Beslutningen i bestyrelsen er, at skure ikke skal totalrenoveres, men blot renoveres med plader, hvis det 
nederste af skurene er rådnet. 
Hvorfor har driften ikke forholdt sig til denne beslutning? 
Efter hvilken prioritering laves skurene nu? 
 
4 D – vikar for Mikkel. Hvorfor er der stadigvæk ansat vikar, når Mikkel er vendt tilbage, og hvordan slår 
lønkronerne til for resten af året? 
 
5. Grupper/udvalg 
Genbrugsgruppen har holdt møde, og det er besluttet, at 3 medlemmer vælges på beboermøde, og resten 
af gruppen er menige medlemmer. 
Til store byttedag på Gadagervej deltager Maja og Anita. 
Affaldsplan fra kommunen er accepteret. 
Ros til gruppen for deres arbejde. 
Det blev drøftet af gruppen, at reglerne for genbrugspladsen ikke altid overholdes. Ting hentes i containeren 
og ting sælges privat. 
Bestyrelsens holdning er, at reglerne skal overholdes, og bliver de ikke det, skal nøglen inddrages! 
Fra bestyrelsen spørges, hvorfor vi skulle købe en skurvogn, når den tilsyneladende ikke bruges, og heller 
ikke passes ordentligt. 
 
Fra følgegruppen mindes om informationsmøde i Musikteatret den 4. oktober. 
 
Informationsudvalget ønsker bedre instruktion, så andre kan trykke Betonhjertet, når Jørgen ikke er der. 
 
6. Post 
Intet 
 
7. Eventuelt 
Når der skal renoveres, og vi skal flytte, vil vi gerne være sikre på, at flyttefirmaet har en forsikring, der 
dækker eventuelle skader, selv om vi selv har pakket vores ting. 
 
Referent 
Tove Meyling 
 
 


