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Afdelingsbestyrelsesmøde den 10. december 2012 
Referat 
 
Tilstede  
Bestyrelsen: Tove Meyling, Anita Wittusen, Vibeke Hansen og Flemming V. Wallin 
Suppleanter: Tonny Bodal 
Driften: Jørn Hegnsborg 
  
Afbud Lena Kujahn og Michael Willumsen 
 
Dirigent: Tonny 
Referent: Vibeke & Anita 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 11.12 2012 
 

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

4. Opfølgning/To do liste 
Budgetopfølgning: Vi skal have tjekket om vi har fået halvdelen af Michaels løn tilbage.  
Vi vil gerne have en specifikation fra konto 114100. 
Konto 115.232 - Er til skimmelsvamp (kan ikke komme på budgettet, da det er en uforudset udgift). 
Konto 155.452 - Loftet er ved at falde ned i nogle boliger. 
Konto 115.632 - Afbryder og kontakter udskiftet fordi de var defekte og nogle for gamle. 
Konto 116.421 - Udskiftning af væge ved udflytning. 
Konto 116.432 - Badeværelses gulve der er kommet vand under fliser. 
Konto 115.200 - Er flyttet til konto 115.232. 
Konto 116.881 - Fræsning af rødder forskellige stæder i området. 
Konto 118.305 - Rengøring af beboerhuset + driftens afdeling. 
Linoleum i gangen, bliver laver til januar. 
Hvis alle nøgler der er ude bliver leveret tilbage er vi blevet enig om at ikke at få lavet nyt låse 
system i huset. Michael skal inddrive alle nøgler. 

 
Flemming laver en ny Års Plan 
 

5. Driften til og fra 
Driften Til 
Råderetten: Det kan vi ikke forholde os til men det er Bo-Vest byggeafdeling der giver tilladelsen 
efter ansøgning. 
Snerydning: Der var en der tog en forkert beslutning. Fejl. Det sker ikke igen. 
Status. Rydes efter behov. 
Fliser: Vipper og giver sig. De skal lægges om siger en brolægger.  Der holdes øje med det. 
Der var kommet en et spørgsmål om fald på ude arealerne (sne). Forsikringen dækker alle ude 
arealer. 
Kaas tal: Den vil vi gerne have det koster 2366,25 kr. + moms om året den er bestilt. 
Driften Fra:  
Der er lavet en kontrakt om at lave Uglen 2b. Det starter idet nye år det tager ca. 2-3- mdr. Uglen 2 
a er klar til genhusning ca. den 14. januar. 
Kommende beboer bliver bonde! Er det så en genhusning? 
De første genhusninger begynder at komme her i starten af det nye år. 
Kenny lærlingen vi kan beholde ham i et ½ år. Han kan ikke klare sin skole vi håber at han kan få 
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den hjælp han har brug for. 
 

6. Udvalg og grupper 
Genbrugsgruppen: Bestyrelsen har bestemt at alle regler skal overholdes som på kommunens 
genbrugsplads også skal gælde på vores genbrugsplads. 
Lys: Der er ingen der kommer fra bestyrelsen til debatdag om Lys på kommunen da det er samme 
tid at vi har årets beboer i ABC regi. 
 

7. Post 
Dansk Kabel TV  
 

8. Eventuelt 
Intet  

 
 
 
 


