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Afdelingsbestyrelsesmøde den 2. april 2013, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Lena Kujahn, Maja Reutzer og Flemming V. Wallin 
  Suppleanter: Tonny Bodal 
  Driften: Deltager ikke 
    
Afbud Anita Wittusen og Henrik Domino Isaksen 
 
  Dirigent: Vibeke Hansen 
  Referent: Lena Kujahn 
 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelser 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne den 5. marts 2013 
og 19. marts 2013: Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde d.23/4: 
Maja dirigent og Lena referent 
 

4. Konstituering: 
A. Husordensudvalg/ Historik: Henny og Maja/ Tove og Lena lægger hovederne i blød. 
B. Følgegruppen: Vibeke sørger for materiale vedr. organiseringen af Følgegruppen/Samrådet 

efter prøvehusene. En anden fra afd. bestyrelsen skal tage over efter Vibeke efter 
prøvehusene. 

C. BO-VEST udvalg: (Miljø og IT) er de aktive? Flemming mailer til Vinie. 
D. Nyindflyttere: Vibeke finder flytteliste og de resterende pjecer frem til Maja og Lena. 

 
Medlemmer / ansvarlige  Hvem 
Husordenudvalg  
Information i Betonhjertet og hjemmesiden 
Velkomst til nyindflyttere 

Flemming og Jørn 
Lena og Flemming 
Maja og Lena 

Kontaktpersoner til   
Fastelavnsudvalg  
Genbrugsgruppen   
Beboerhusudvalg  
Miljøgruppen  
Informationsudvalg  

Maja og Anita 
Anita 
Maja 
Lena 
Henrik 

Medlemmer / repræsentanter  
VA - Foreningssekretariat  
BO-Vest - Repræsentantskab  
Samråd for Masterplan 
Følgegruppe for Masterplan Syd vedr. gårdhusene 
Antenneforeningen Brøndby 

Flemming 
Vibeke 
Vibeke 
Vibeke 
Flemming 

 
5. Afdelingsbestyrelsen 

A. Mødekalender: Afdelingsbestyrelsesmøderne rykkes en dag frem til tirsdage:  
Undtagen d.13.maj: Vinie og Ulrik deltager om regnskabs- og budgetprocedurerne. 

B. Arbejdsform 
Handlingsplan, forretningsorden og kommissorium behandles på næste møde. 
Baggrundsmateriale uddeles. 

C. Emner og områder der skal arbejdes med på næste møde: Handlingsplaner for: 
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- Tryghedsskabende initiativer i forbindelse med de mange indbrud, brande og biler. Og i 
forbindelse med børnene og de unge i området. (se mail fra Jørn om ”Hærværk i 
Lejerbo”) 

- Aktivitetspladser/ legepladser og Kirkegårdsgrunden/Spættegrunden: Lena sender 
baggrundsmateriale ud til alle. 
 

6. Opfølgning 
A. Beboermøde evaluering og opsamling: Godt, positivt møde. Intet at samle op. 
B. Carporte – Det er ikke efter reglerne at fratage en beboer en carport efter 7 uger.  

Der tjekkes op på reglerne – og så for campingvogns p-pladser. Lena finder de sidste frem. 
C. Informationsmøde vedr. renovering af gårdhusene: Vi forventer at BO-VEST arrangerer 

mødet og sørger for forplejning mv. 

6½. Drift til 
A. Vi mangler en beregning på sekretærbistand. 
B. Carportregler - mail fra Tove Meyling og p-pladser for campingvogne. 
C. Hvad er reglerne for bilkørsel på stisystemet? 
D. Reagerede Jørn på Bøgeskov flyttemændenes behandling af beboere og drift? 
E. IT status på 4 rækkes licitation. 
F. Får vi refusion for den manglende renovation på grund af manglende snerydning på 

kommunens veje? 
 

7. Udvalg og grupper 
A. Opsamling fra Fællesudvalgsmødet: Genbrugsgruppen skal snarligt have møde med driften. 
B. ABC: vi har fået tildelt 6000 kr. til en aktivitet på tværs af afdelingerne: Julefest v. Tonny 

Bodal og andre. 
C. Miljøgruppen: arrangerer sommermusik på Spættegrunden. 
D. Referatet fra mødet med Wissenbjerg og Vandkunsten med rundtur i afdelingen, har 

misvisende formulering: ”Vi ønsker” bør ændres til ”der var ideer om…” da vi tog det som 
idé opsamlinger. 

E. Vi ønsker datoer og referater fra møderne i følgegruppen og samrådet. 
F. Det tager Vibeke sig af. 

 
8. Post 

A. Evaluering af regnskabsprocessen: ok 
B. Program og tilmeldingsblanket til Boligsocial årskonference d.1.juni kl.10-16: tilmeldingsfrist 

d.10.maj.  
C. Kontaktpersonerne videresender invitationen til deres udvalg. 
D. Tilfredshedsundersøgelsen: vi har alle modtaget den. De nye kan ikke svare på den. 
E. VA generalforsamlingen d.22.maj: opslag i Betonhjertet næste gang. Nogle af os tilmelder 

os debatcafeen med Jesper Nygård fra kl.17 med mad. 
F. Vi får videresendt Nyhedsbrevet fra BO-VEST. 
G. Referat af møde om helhedsplan i afdeling 4 syd: er kommenteret pkt. 7. 

 
9. Eventuelt 

10. Kommende møder 
Afdelingsbestyrelsesmøder: 
Den 23. april, d.13. maj, d.4. juni og d.25. juni. Junimødet med budget 2014. 
 
Informationsmøde vedr. renovering af gårdhusene:
I beboerhuset mandag d.8. april kl.19-21.30. 
 
Masterplan BO-VEST d.15.april: 
Om økonomien i byggesagen for afdelingsbestyrelserne i Malervangen. 
 

 


