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Afdelingsbestyrelsesmøde den 5. marts 2013, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Tove Meyling, Anita Wittusen, Vibeke Hansen, Lena Kujahn og Flemming V. Wallin 
  Driften: Michael Willumsen 
    
Afbud Tonny Bodal 
 
  Dirigent: Lena Kujahn 
  Referent: Flemming V. Wallin 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med tilføjelser under punkt 6 og 7. 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 18. februar 2013 
Godkendt  
 
Driftens svar på spørgsmål og kommentarer i referatet. 
 
Regnskab 2012 
Konto Spørgsmål Svar 
118.3 Er det også driftens elforbrug? Ja, der er kun en måler i huset. 
114.5  Hvad dækker ”ejendomskontor” over? Se note 5 på side 25 i regnskabet. 

Fremadrettet varetages driften selv rengøring 
af "sin" del af huset. 

119 
 

Vi vil gerne have udspecificeret udvalg og 
klubber. 

Tekst ændres på flere underkonti. 
Eksempelvis 119.430 – Genbrug, 119.470 – 
Miljø, 119.490 It.  

136 / 
204   

Differencen mellem de to konti 171.016 
kr. 
Er den ikke for høj når vi kun skulle betale 
50.000 kr. til ABC? 

Der er tre konti som indgår i regnestykket, 
disse er 123, 136 og 204. 

 
 Budgetopfølgning 2013 

Konto Kommentar Svar 
114.100 Uforholdsmæssigt stort forbrug i forhold 

til årsbudgettet. 
En smule over budget, men intet alarmerende. 

114.120 Hvad er det? Refusion vedr. elev. 
116.550 Meget stort forbrug i forhold til budget. Indkøb af varmevekslere til hele årets forbrug. 

 
3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde 

Dirigent: Vibeke Hansen 
Referent: Lena Kujahn 
 

4. Opfølgning 
A. Regnskabsbeboermøde 

 
Hvad Hvornår Hvem 
Sammensætte dagsorden inkl. bilag Senest den 8. marts Flemming 
Trykning og uddeling Senest den 12. marts Driften 
Indkøb af øl og vand mm.  Anita 
Indkøb af … til dirigenten  Anita 
Opsætning af borde og stole mm.  Driften 
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Forplejning inden mødet Kl. 17:45 Anita 
Adgangskontrol  Driften 
Velkomst  Flemming 
Dirigent  Vinie Hansen 
Referenter  Lena og Tove 
Fremlæggelse af beretning  Flemming 
Fremlæggelse af regnskab  Flemming 
Fremlæggelse af konto 119  Tove 

 
B. Regnskab 2012 

Konto Driftens kommentering 
109 Budgetteret forkert – den ekstraordinære renovationsafgift skulle ha været på 

konto 134. Regnskabet afspejler dette. 
111 Periodisering af udgifterne har ikke været som forventet. 
115 En række skimmelsvamp sager har medført en samlet ekstra udgift på ca. 560.000 kroner.  
206 Blandt andet for meget betalt forsikringspræmie. 

  
 Regnskabet for 2013 udviser et samlet overskud på 463.961 kroner. 
 

Såfremt det gøres på den rigtige måde, så kan det akkumulerede overskud overføres til hen-
læggelserne og øremærkes til renovering af badeværelser. 
 
Beboerne kan afhente den udvide version af regnskabet på ejendomskontoret. 
 

C. Afdelingsbestyrelsens beretning 
Kommer pr. mail 
 

D. Indkomne forslag 
Det er kun forslaget fra Beboerhusgruppen om indkøb af en industriopvaskemaskine, som 
har økonomiske konsekvenser. Vel vidende at dette indkøb kan afstedkomme et underskud, 
så tilslutter en samlet afdelingsbestyrelse sig forslaget. 
 
Afdelingsbestyrelsen kan ikke tilslutte sig forslaget om ændring af ordensregler for gen-
brugspladsen. Genbrugsgruppen råder og vejleder beboerne, men det er beboerne, som 
selv afgøre om ting og sager må udnyttes til direkte genbrug. 
 
Kommissorier og handlingsplaner får afdelingsbestyrelsens fulde tilslutning. 
 

E. Budgetopfølgning 
Gennemgået og kommenteret – der er pt. ingen større udsving. 
 
Afdelingens elev stopper pr. 31. marts, uden at afslutte sin uddannelse. Det har været over-
vejet at ansætte eleven som ejendomsfunktionær, men da der ikke er budget til dette er 
ideen forkastet. I stedet vil man fra driftens side undersøge mulighederne for anden ansæt-
telse i BO-Vest. 
 

F. Møde med Vinie Hansen og Ulrik Hoffmeyer 
Mødet er aftalt til den 13. maj. 
 

5. Driften til og fra 
A. Antennebidrag 2013 

BO-Vests opkrævning af antennebidrag er ikke ændret pr. 1. januar 2013, som det ellers 
blev vedtaget på budget beboermødet i september. Fra 1. april og året ud opkreves der der-
for kun 60 kroner pr. måned. 
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B. Badeværelser 
Ved fraflytning istandsættes badeværelserne efter behov. 
 

C. Aktionsliste 
Pris på Sekretærhjælp fra BO-Vest er endnu ikke modtaget fra driften.  
 

6. Udvalg og grupper 
A. Sluk lyset kampagne 

Den 23. marts kl. 19.00 i Kanalens kvarter 138. Arrangementet er åbent for alle og ar-
rangør er Miljøgruppen. 
 

B. Syd aktiviteter – Uudnyttede midler fra ABC 
Der er ca. 25.000 kr. tilovers efter ABC, og disse midler fordeles ligeligt mellem de fire 
afdelinger, som har bidraget til ABC styregruppe Syd. Midlerne skal bruges på et arran-
gement i de respektive afdelinger, og arrangementet skal være åbent for alle og der skal 
desuden annonceres i de andre afdelinger. 
4 Syds bidrag kunne være et musikarrangement på Spættegrunden – der tænkes videre. 
 

C. Husorden (4Syd betaler sig) – Idé og tekster – Udkast vedhæftet 
Oplæg gennemgået – Det er den oprindelige husorden fra 1998 og tidligere, der er taget 
udgangspunkt i. Fokus fra den gang var overvejende af økonomisk karakter, dette skal 
ændres så det i højere grad bliver fællesskabet som er i fokus. 
 

D. Hjertestarter 
Skal placeres indendørs og indkøbes nu. 
 

E. Fællesmøde med grupper og udvalg 
Der er pt. 17 tilmeldinger. 
Anita sørger for indkøb, og resten sørger for borddækning mm. 
Dagsorden udarbejdes. 
 

7. Post 
A. Fyraftensmøde den 12. marts i BO-Vest. 

Individuel tilmelding 
 

8. Eventuelt 
 
 


