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Afdelingsbestyrelsesmøde den 18. februar 2013, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
Bestyrelsen: Tove Meyling, Anita Wittusen, Lena Kujahn og Flemming V. Wallin 
Suppleanter: Tonny Bodal 
  
Afbud:  Vibeke Hansen 
 
Dirigent: Flemming Wallin 
Referent: Anita Wittusen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med følgende tilføjelser: 
4.H: Driften til. 
5. Nyt fra Masterplanmøde, ABC, Foreningsmøde. 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den. 21. januar 2013 
Udsendt pr. mail den 22. januar 2013  
Godkendt                      
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde den 5. marts 2013 
Dirigent: Lena Kujahn 
Referent: Flemming Wallin 
 

4. Opfølgning 
 

A. Temamøde vedrørende legepladser/aktivitetspladser, samt kirkegårdsgrunden og spættegrunden. 
Vi laver et møde- en lørdag eller søndag eftermiddag i marts. Tove kontakter Susanne Kremer fra 
kommunen 

B. Beboermøde den 19. marts. praktiske gøremål mm. 
Det er ca. 90 % at Vinie Hansen er dirigent, referent Lena og Tove. 
Driften søger for opsætning af borde og stole. 
På valg er Lena Kujahn, Flemming Wallin, Anita Wittusen Tonny Bodal alle ønsker genvalg. Tove 
Meylling ønsker ikke genvalg.  

C. Regnskab 2012 
Konto: 118.3 er det også driftens elforbrug? 
Konto: 114.5 Hvad dækker ”ejendomskontor” over? 
Konto: 119.8 Vi vil gerne have udspecificeret udvalg og klubber. 
Konto: 136. - Konto: 204.  Differencen mellem de to konti: 171.016 kr. Er den ikke for høj når vi kun 
skulle betale 50.000 kr. til ABC? 

D. Buget opfølgning 
Konto: 114.100 Uforholdsmæssigt stort forbrug i forh. t. årsbudgettet. 
Konto: 114.120 Hvad er det? 
Konto: 116.550 Meget stort forbrug i forhold til budget. 

E. Fællesmøde med grupper og udvalg – praktiske gøremål mm. 
Planen er som følgende mad kl. 18.00 tilmelding senest den 4. marts. 
Hvis der ikke kommer nok tilmeldinger sender Lena den igen (som Husker) 

F. Møde med klub svanens bestyrelse. 
Det prøver vi at få lavet Tove sørger for dette. 

G. Fraflytning – haver og træer 
Drøftet. Husorden kommer snart. 

H. Driften 
Hvem skal betale for de haver i laver nu, som ikke er genhusning (beboeren bor der stadig)? 
Mangler stadig svar fra Michael W. om beregninger på en sekretær. 
Oversigt over opgaver: 
Nr. 29: Michael W. mangler stadig at holde et møde med genbrugen. 
Nr. 30: Servicetjek må godt blive lavet snarest. 
Nr. 19: Vi vil gerne have den hjertestarter nu og ikke først til maj. 
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5. Udvalg og grupper 

Master Plan: 
Møde i beboerhuset den 25. februar kl.15.00 Hvor vi så vil gå rundt og se på huse, kl. ca. 17.00 Møde og 
spisning i beboerhuset. Husk tilmelding til spisning. 
ABC: 
Overskuddet på 25.000 kr. deles i 4 dele til de 4 afdelinger. Afdelingerne forpligter sig til at bruge pengene 
på aktiviteter, der er åbne for alle beboere fra de 4 afd. 
Foreningsmøde: 
Jesper Rasmussen fortalte interessante ting om helhedsplanen. Mødet sluttede af med at Hyldespjældet 
udloddede et foto af en bananskrald, et flot billede. Bananen er forstadiet til en Bronzeskulptur. 
Kunstnerens navn er Tine Brix. 
Budgetprocessen: 
Vi har udtalt os negativt om denne i undersøgelsen. Derfor vil Vinie Hansen gerne deltage i et møde med 
os.  

 
6. Post  

Ingen post 
 

7. Eventuel 
Ros til driften: Sne rydningen er rigtig flot. 

 
 
 
 
 


