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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 12. november 2012 
 
Deltagere: Anita Wittusen, Vibeke Hansen, Flemming V. Wallin, Tonny Bodal, Tove Meyling 
Afbud: Lena Kujahn 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelser under pkt. 4: 
E.) Ansøgning til stolegymnastik 
F) Planlægning af julefrokost den 30.11. 
G) Er udlejningen stoppet 
H) Flytteboliger 
Dagsorden er herefter godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 22. oktober 2012 
Under pkt. 4 opfølgning: 
Genhusningsboliger: Iflg. Driften betaler 1. gangs fraflytter sin andel, resten betales af afdelingen? 
Sådan mener vi ikke det fungerer. 
Der ønskes en præcisering af denne praksis, så det står helt klart for os. 
Hvem godkender indkøb? Når beboerhusgruppen bestiller noget, sker det gennem driften, og det 
forudsættes, at driften siger fra, hvis der ikke er penge til det. 
Økonomistyring ønskes drøftet med driften på næste møde – hvordan sikrer vi, at der ikke sker 
overskridelser på budgettet – det kunne fx være ved at drøfte arbejdsplaner inden større opgaver 
sættes i gang. 
Vikaransættelse under sygdom – refusion dækker ikke fuldt ud. 
Referat er herefter godkendt. 
 
3. Valg af dirigent og referent til mødet den 3. december 
Dirigent: Tonny 
Referent: Anita og Vibeke 
 
4. Opfølgning 
A. Budgetopfølgning: p.t. er der ca. 300.000 kr. tilbage, så der må forventes en 
budgetoverskridelse. 
Husleje og rengøring i beboerhus – dækker det også driftskontoret? 
Spørgsmål til forbrug til terrændæk, konto 115.232, lofter, konto 115.452 og kontakter, konto 
115.631. 
Konto 116.421 – vægge? 
Konto 116.432 – gulve i vådrum 
Konto 115.200 – kontering mangler (her skulle skimmelsager placeres) 
På næste møde ønskes en grundig gennemgang af regnskabet. Hele mødet afsættes til 
økonomibehandling. 
B. Regnskabsafslutning 2012 
I uge 52 skal bogføringen være på plads. 
C. Ansøgning fra fotogruppen 
Videresendes til beboerhusudvalget, som må være dem, der skal bevilge. 
D. Ansøgning fra Jørgen Hansen om indkøb af computer. 
OK at der indkøbes en computer til Betonhjertet. 
 



E. Ansøgning til stolegymnastik. 
Kommunen behandler sagen i denne uge, og der kommer en tilbagemelding. Hvis kommunen ikke 
vil betale mere, bevilges der 4.400 kr. til aktiviteten. 
F. Planlægning af julefrokost den 30.11. 
Anita og Tonny udsender indbydelse og planlægger dagen. 
G. Stop for udlejning af boliger – ja, der er stoppet. 
H. Flytteboliger 
Vi må have ens retningslinjer, så en beboer ikke slipper for betaling, når haven efterlades i et stort 
rod, og en anden beboer får at vide, at haven skal luges for at blive godkendt. 
Flytteudvalg nedsættes, og retningslinjer laves. Flemming styrer det og indkalder til møderække 
om flytteregulativ med indflytningsregler, flytteregler. 
 
Michael Willumsen er sygemeldt i en periode. 
 
5. Udvalg og grupper 
Genbrug har opsat plakater med forbud mod klunsning. 
 
Der forsøges arrangeret nytårsaften i huset. Der er inviteret på cafeaftener og derudover inviteres 
aktive grupper. 
 
Benyttelse af Kanalens vaskeri: Kanalens bestyrelse er positiv. Flemming sender en officiel 
ansøgning fra os. 
 
Flemming orienterede om ABC p.t. – cafeproblemet er stadigvæk ikke løst. 
 
6. eventuelt 
Brugeraftale med ABC og nøgler skal inddrages fra 1. januar, når vi ikke længere er med i ABC – vi 
er meget utilfredse med, at ABC har adgang til vores interne lokaler. Kontor og depot står åbent, 
når ABC bruger huset. 
Lastbiler på Vridsløsevej: Jørgen Hansen har klaget, og der er nu 2 lastbiler tilbage. Flemming 
skriver også til kommunen og anmoder om opsætning af skilte. 
Vibeke skal snakke med juristen i Bo-Vest og spørger samtidig om hjertestarter 
 
Referent 
Tove Meyling 
 


