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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 7. januar 2013 
 
Deltagere: Tonny Bodal, Lena Kujahn, Vibeke Hansen, Anita Wittus, Tove Meyling 
Afbud: Flemming Wallin 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med tilføjelse af Lenas opfølgningspunkter under pkt. 4: 

- Renovering af badeværelser i forb. med renoveringen 
- Møde med Thomas Grage og afd.best. om renoveringen 
- Velkomstmøde for nyindflyttede 
- Lommepengeprojekt: plankeværker og afrensning af facader 
- Solcellerne: hvor er skærmen og hegnet 
- Kirkegårdsgrunden: skal vi få Michael Hansen til at lave noget på arealet? 
- Sekretær el. lign. 

 
2. Godkendelse af referat fra 12.11. 
Godkendt med enkelt rettelse. 
Kommentar til referatet: 
Råderetten: kan vi nægte beboere at bruge den før renoveringen? 
Genhusede beboere: kan de blive boende, hvis de ønsker det? 
Stop for udlejning: konsekvenser for råderet, intern bytning, flytninger i foreningen næsten 
umuligt. 
Tages op på næste følgegruppemøde. 
 
Kaas-tal: hvad er det? Hvad er det rigtige navn? Er det ikke K-statistik? 
 
3. Valg af dirigent og referent til næste møde den 28. januar 
Lena, referent, Flemming, dirigent. 
Driften deltager 
 
4. Opfølgning 
Renovering af badeværelser i forbindelse med renoveringen. Vi går selvfølgelig efter, at de 
skal med i renoveringen, men hvis de ikke kommer det, skal vi sætte penge af til fornyelse i 
forbindelse med renoveringen. Hvad koster de nye badeværelser, der er lavet på det sidste. 
Brug af kollektiv råderet i forbindelse med renovering af fx badeværelser. 
Der bør køres et ensartet forløb med de andre afdelinger om henlæggelser til fælles projekter. 
 
Møde med Thomas Grage - i løbet af foråret vil vi gerne have et fælles møde, så hele 
bestyrelsen kan få overblik over byggesagen og fremtiden. 
 
Møde med nyindflyttere – vi holder et indflyttermøde med nytilflyttede i 2012 og de genhusede 
fra 2013. Mødet holdes den 4. februar kl. 19.00 – invitation udsendes, og vi møder alle op til 
mødet. 
Oversigt over indflyttede ønskes fra driften. 
 
Lommepengeprojekt – foreslås til afrensning af facader og maling af plankeværker. Lena 
spørger Lam, om det er muligt. Vi regner med, at vi selv skal betale lommepengene. 
Er der penge til maling af plankeværker? 
Afrensning af facader – hvor mange har gjort det? 
Det er for besværligt, når man skal bruge stillads – kunne vi ikke få nogle børster/koster med 
teleskopstang? 
 



Solceller – hvor er skærmen, hvor vi kan følge forbruget? 
Og hvor er hegn/afskærmning på taget til hindring af ophold på taget. 
 
Kunstner til kirkegårdsgrunden - vi afklarer først, hvad grunden skal bruges til, før vi evt. 
inddrager Michael Hansen eller andre kunstnere i projektet. 
 
Sekretær - kunne være en mulighed at købe sekretærhjælp fra Bo-Vest, men det vi savner mest 
er en opfølgning/opsamling af sager, fx på husorden, husdyrreglement, materiale til nyindflyttere, 
renovering af haver ved flytning m.v. – der skal være ens regler for alle. 
Husdyrsreglement skal overholdes, og når der klages fra andre beboere, skal der skrives til 
overtræderen, som har aggressive hunde og ikke holder dem i snor. 
 
For at sikre opfølgning, er det vigtigt, at vi løbende får aktivitetslisten fra driften, så der bliver fulgt 
op på tingene, og det er også vigtigt, at vi selv følger op fra gang til gang. 
Tidligere var det referenten fra forrige møde, der fulgte op med punkter til dagsordenen på næste 
møde. Måske skal vi gå tilbage til det.  
Det fungerer ikke godt nok nu. 
 
Ved næste valg til bestyrelsen, kunne vi overveje nogle flere udvalg, for at få bedre opfølgning på 
sager!! 
 
5. Udvalg og grupper 
Der er fastelavnsmøde i næste uge. 
Miljøgruppen har møde den 16.1. 
 
Fotogruppen har besluttet, at udefrakommende deltagere betaler 10 kr. pr. gang til kaffe m.v. 
 
6. Post 
Intet 
 
7. eventuelt 
Forslag fra Tonny: deltagelse i koncert med Kim Larsen den 13. marts og spisning for bestyrelsen. 
Tilbagemelding til Tonny senest på torsdag. 
 
Referent 
Tove Meyling 
 
 
 


