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Afdelingsbestyrelsesmøde den 13. maj 2013, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  
  
Bestyrelsen: 

Vibeke Hansen, Anita Wittusen, Lena Kujahn, Maja Reutzer og Flemming V. 
Wallin 

  Afbud: Tonny Bodal og Henrik Domino Isaksen 
  Driften: Deltager ikke 
 
  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Lena Kujahn 
 
 

0. Møde med formand for VA Vinie Hansen og administrerende direktør i 
BO-Vest Ulrik Brock Hoffmeyer. 
Om problemer omkring Forretningsgangen op til budgetbehandlingen. 
3 afdelinger var fortsat utilfredse med forretningsgangen. Derfor dette møde. 
Der ligger altid en fast tidsplan fra 1. udkast indtil sidste behandling på 
beboermødet.  
Afdelingsledelsens plan holdt ikke: 1. udkast kom sent i forhold til 
afdelingsbestyrelsesmødet og vi nåede ikke altid at få det endelige udkast med 
rettelser/ ændringer.  
Der er en kort tidshorisont mellem BO-VESTs udsendelse og behandling. 
 
Forslag til ændret procedure:  
April/ maj: Markvandring i forbindelse med behandling af langtidsplanen konto 116. 
Den almindelige budgetbehandling. Sidste behandlinger over 2 møder i august. 
BO-VEST påtænker at udarbejde en køreplan for budgetbehandling. 
 
Kontakten mellem driftsleder og afdelingsbestyrelse er generelt i orden. Men vi 
måtte rykke for et opnoteret budget hos BO-VEST. 
Tiden er tilpas, hvis man får materialerne til tiden. 
 
Vi får stadig ikke det kommenterede budgetkontrol til tiden. Det skal bl.a. indeholde 
forklaring på bevægelserne i budgettet og hvad der er brugt i forhold til forventet 
forbrug. 
 
Der arbejdes på en aktivitetsplan over driftsarbejdet, så det bliver beskrevet, når 
der sker ændringer i forhold til planen. 
 
Fejl i det endelige budget på 50.000 kr.? 
 
Præsentationen af budgettet: 
Skabelon ønskes med mindstekrav for, hvad der skal præsenteres. Den skal 
udformes så den er let at forklare: 
En god gennemgang af de – for beboerne-  spændende konti og resten af 
budgettet på et mere overordnet plan. 
Det udvidede budget mangler på ejendomskontoret. 
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Der er tanker om, at en projektgruppe af driftsledere kan arbejde med skabeloner 
til det nye intranet. 
Regnskab 
Processen ok. 
Budgetkontrollerne er vigtige. Vi skal kunne handle i tide i forhold til merforbrug og 
overskud. 
Langtidsplanen skal kvalitetssikres i forhold til budgetkontrollerne. 
Fælles skabelon ønskes, så vi kan sammenligne med andre afdelinger. 
Driften skal lave skriftligt kommenterede budgetopfølgninger. 
 
Systemfejl: Overskuddet er ikke så stort, vi har fået for mange renter. Det bliver 
afskrevet løbende. 
 
Hvor meget kan foreningen trække på afdelingslederne? 
I forbindelse med helhedsplanen kan driftlederne deltage så længe det har 
driftsmæssig karakter. De skal ikke være med til alle ting, men fortrinsvist deltage i 
koordineringsmøder. Så længe driftsvinklen er på er det afdelingens arbejdstimer. 
Det gjaldt ABC arbejdet. 
 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne den 23. april 
2013 
Sendt pr. mail den 27. april 2013 
Godkendt 
Manglende svar fra driften: 
Budgetkontrol: 
Konto 118 300: vedligeholdelse på 20.000 kr. Er det linoliumsgulvet ? 
116 721: Udstyr i fællesrum: 29.227 kr. Intet budget ?? hvad er det? 
Vi mangler stadig økonomi på sekretærbistand. 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 4. juni 2013 
Dirigent: Vibeke - referenter Anita og Maja. 

 
4. Opfølgning 

A. Husorden – oplæg til pjecen 4 Syd betaler sig 
Kopi af denne er leveret via brevsprækken, og kan desuden ses på 
hjemmesiden 
Flemming har ikke hørt fra beboere. 
Vi bedes sende rettelser til Flemming. 
Flemming spørger Vinie Hansen om hun vil være dirigent på beboermødet 
d.19.juni. 
Husordenen gennemgåes d. 28.maj kl.17 på temamøde. Vibeke sørger for 
mad. 
Derefter udsendes forslaget inden d. 11.juni. 
Planlægning af det ekstraordinære beboermøde: d.4.juni. 



 
4 SYD 

 
 

 
5. Afdelingsbestyrelsen 

A. Handlingsplan, forretningsorden og kommissorium 
Diverse bilag er løbende rundsendt pr. mail 
Forretningsordenen: Lena reviderer efter rettelser. 
det skal undersøges om vi skal have kopier arkiveret i 5 år, når vi har 
materialet på hjemmesiden. 
Kommissorium: Ingen ændringer. 
Handlingsplanen: Lena reviderer efter rettelser. 
Flemming omformulerer afsnittet om beboerservice. 
 

B. Aktivitetspladser på Kirkegårdsgrunden/Spættegrunden 
Udsættes til afd.best.møde d.4.juni 

C. Tryghedsskabende initiativer 
Udsættes til afd.best.møde d.4.juni 
 

6. Udvalg og grupper 
Budgetønsker udarbejdes til afdelingsbestyrelsen senest d.4.juni. 

 
7. Post 

 
8. Eventuelt 

9. Næste møder 
- Temamøde om husordenen tirsdag d.28.maj kl.17: Vibeke sørger for mad. 
- Afdelingsbestyrelsesmøde med markvandring tirsdag d.4.juni kl.17: Vibeke 

sørger for mad. 
- Fællesudvalgsmøde onsdag d.7.august: Tonny og Maja laver mad. 

 


