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Afdelingsbestyrelsesmøde den 22. oktober 2012, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Anita Wittusen, Vibeke Hansen og Flemming V. Wallin 
  Driften: Michael Willumsen og Jørn Hegnsborg 
  
Afbud Tove Meyling, Lena Kujahn og Tonny Bodal  
 
  Dirigent: Vibeke Hansen 
  Referent: Anita Wittusen og Vibeke Hansen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelser under pkt. 4 c Genbrug under pkt.5 D Campingvogne E Kirkegårdsgrunden under pkt.6 B 
Jul genbrugen under pkt. 7 Beredskab 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 1. oktober 2012 
Udsendt pr. mail den 2. oktober 2012 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde 
Dirigent: Anita Wittusen 
Referent: 
 

4. Opfølgning 
A. Driftens svar på spørgsmål og kommenterer fra seneste referat, punkt 4A til 4D. 

Konto 114.990 omlægning af el ca. 15.000, stålbørster 7.000 og 1100 til komprimator er fejl 
konteret. 
Konto 115.200 skimmelsvamp ca. 79.000 og fremtidige sager bliver konteret her. 
Konto 118.360 indkøb til huset, tv beslag, rullebord, køkkenudstyr, monteret køre plade, 
mellem dør, knive, opvaskemaskine dele, klapbord, kaffefilter, køkkengrej ejendomskonto-
ret. Hvem godkender indkøb?  Økonomistyring diskuteres på et senere møde. 
Konto 119.910 advokatbistand vedrørende fraflytning sag. 
Konto 119.450 kontering er sket. 
 
Fraflytning: Undersøges af Vibeke. 
 
Det er ikke lovligt at overdrage eks. vaskemaskiner til nyindflyttere. 
 
Driften har ordnet haverne idet husorden ikke giver mulighed for at give regningen til fra-
flytter. 
 
Genhusnings boliger bliver sat i stand efter almindelige istandsættelses regler, med den for-
skel at afdelingens andel betales af byggesagen. 
 
Flytteoversigten: Jørn har lavet en oversigt hvor man kan se om der er tale om intern flyt-
ning. 
 
Skure i Svanens kvarter kunne ikke repareres derfor er der sat nye plader op. 
 
Pladerne rensens fremover for alger, hvis det ikke er godt nok, sættes nyt op. 
 
Den refusion vi fik under Mikkels 3 mdr. sygdom gik til vikar. 
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B. Budgetopfølgning 
Konto 116.432 Vådrumsreparation på grund af fejl ved gulv. 
 

C. Genbrugsgruppen 
Michael skal holde møde med gruppen for afklaring af reglerne på genbrugspladsen. Ind til 
videre har vi de samme regler, som gælder på kommunens pladser 
 

5. Driften til og fra 
A. Maskiner - Forespørgsel fra driften den 4. oktober 2012, og svar fra afdelingsbestyrelsen 

den 11. oktober 2012 
Indkøb er godkendt af afdelingsbestyrelsen 

B. Gennemgang af driftsplaner 
Det er et rigtig godt redskab til forståelse af afdelings drift. 

C. Driftsstatus for 3. og 4. kvartal 
Foreløbig gennemgang af vinter plan. 

D. Campingvognspladser 
Der er 10 tomme pladser som sættes i Betonhjertet. 
Vi undersøger om der er nogle der kan nedlæges. 

E. Kirkegårdsgrunden 
Vi venter på udkast fra Uno koncept. 
Hvad skal kommunen godkende? 
 

6. Udvalg og grupper 
A. Orientering vedr. aktivitetslokale i Kanalens Kvarter 72 

Afventer status pr. 31. oktober 2013 
B. Julegløgg på Genbrugspladsen til beboerne er godkendt. 

 
7. Post 

• Forslag til møde om forebyggelse af ulykker i hjemmet til alle beboerne.  
Kurset bliver afholdt i beboerhuset Svanens kvarter 22 den 19. november fra kl. 19.00 til 
22.00 
 

8. Eventuelt 
• Henvendelse om brug af vaskeri i Kanalen for vores beboere afventer svar. 
• Ulovlig Parkering af lastbiler og busser på Vridsløsevej. Vi henvender os atter til politi og 

kommunen om dette. 
 
 


