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Afdelingsbestyrelsesmøde den 3. juni 2013, klokken 17:00 
Referat 
 
Tilstede  

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Anita Wittusen, Lena Kujahn, Maja Reutzer og Flemming V. Wallin 
  Suppleanter: Tonny Bodal  

  Driften: Jørn Hegnsborg 

    
Afbud Henrik Domino Isaksen og Michael Willumsen 

  
  Dirigent: Vibeke Hansen 

  Referent: Anita Wittusen og Maja Reutzer 
 

1. Markvandring 

Den gik ok. Jørn sender en opgørelse med det der skal laves, så som fliser, plankeværk og skure. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Den blev godkendt. 

Under punkt 5 D beboermøde dato 19. juni. 

 
3. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 13. maj 2013 

Sendt pr. mail den 15. maj 2013 
 

Udestående fra tidligere møder 

Budgetkontrol: Konto 118.300  Vedligeholdelse på 20.000 kr. - Er det linoleumsgulvet? 

Budgetkontrol: Konto 116.721 Udstyr i fællesrum 29.227 kr. - Der er intet budget, hvad er det? 

Der mangler forsat tilbagemelding fra driften vedrørende økonomi på sekretærbistand. 

          Konto 118,300 undersøges igen  

          Konto 116,721 undersøges igen 
          Flemming finder ud af hvordan man få Andres G. Fredriksen som gå ud nu som sekretær i  

          Andre afdelinger og hvad han koster.     
 

4. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 24. juni 2013 
Dirigent: Lena  

Referent: Maja og Anita 

 
5. Opfølgning 

A. Input til langtidsplanen jf. markvandring. 
Prisen på et nyt plankeværk på 2 sider koster ca. 30.000 kr. stolperne, der har berøring med 

jorden kan holde ca. 10 år uden vedligeholdelse. 

De skure der er værst bliver lavet nu og til der ikke er flere penge på budgettet. 
Fliser: smårep. bliver laver af driften, og de store områder køber vi os til. 

Vridsløsevej: der bliver stadig kørt meget stærkt på vejen. Vi vil skrive til kommunen om 
man kan lave den om til stille vej og evt. lukke den ved Sletsbrovej. Flemming vil sende et 

brev om dette til kommunen. Vi finder 50.000 kr. til projektet, hvis det bliver nødvendigt. 
B. Ønsker til budget 2014  

Grupper og udvalg, der ikke er valgt på beboermøde kan aflevere budgetønsker til beboer-

husgruppen. De, der er valgt på beboermøde afleverer til afdelingsbestyrelsen. 
Husk selv at holde regnskab med forbrug, da der skal aflægges regnskab under beretning 

og valg på beboermødet i april. 
Sidste frist er 24. juni 2013. der er lavet et skema til brug.  

C. Budgetopfølgning 2013 

D. Husorden – oplæg til pjecen ’Om 4 Syd’. 
Juristen i BO-VEST har gennemgået oplægget og har kun få bemærkninger. Han anbefaler, 

at vi skriver en max. højde på træer i haverne. Vi mener dog at der skal skønnes i forhold til 
skader eller gener på omgivelserne. 

I husorden under bolig – vedligehold- have, vil vi stryge store. 
Hvad sker der hvis regler bliver brudt, Så kan det blive meldt til beboerklagenævnet. 
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Vi skal have indført at man ikke må stille affald udenfor en bolig og fællesarealer. 

Flemming laver dagsorden til beboermøde og giver den til driften så de kan trykke den og 
sammen med husorden og dele det ud til tiden. 

Vinie Hansen er dirigent Flemming sender hende papirerne.  
Prøver at spøger om Andres G Frederiksen vil komme og skrive referat  

Møde starter kl. 19 vi mødes kl. 18 og spiser sammen. Vibeke sørger for smørbrød og drik-
kevarer samt det skal bruges til mødet om aften.  

E. Mødeplan 2. halvår 2013 

19. juni beboermøde  
24. juni bestyrelsesmøde/budgetmøde med Michael W.+ kalender med budget 

1. august borgermøde. 
 

6. Driften til og fra 

Der er ikke noget til og fra Driften 
 

7. Afdelingsbestyrelsen 
A. Handlingsplan, forretningsorden og kommissorium 

Udsættes til næste møde. 

B. Aktivitetspladser på Kirkegårdsgrunden/Spættegrunden 
Udsættes til næste møde. 

C. Tryghedsskabende initiativer 
Udsættes til næste møde. 

D. Lys projekt 
Den 24. juni kommer Christoffer Kejser på vores bestyrelsesmøde og fortæller om lys pro-

jekt og så vil han også komme en aften i café Ørnen. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Resten er udsat til næste møde. 

 
8. Udvalg og grupper 

            
9. Post 

Invitation til BO-VEST konference 2013 - pr. mail den 1. juni 
BO-Vest adresselister og kursusprogram - pr. post den 1. juni 
BO-VEST presseklip - pr. mail den 30. maj 
Referat fra møde i beboerhusudvalget - pr. mail den 28. maj 2013 

Man havde glemt at tage højde for momsen da man havde bestilt opvaskermaskine så 
der mangler 20.000 kr.  
Afdelingsbestyrelsen accepterer en evt. overskridelse på 20.000 kr. 
BO-VEST presseklip - pr. mail den 28. maj 
Afdelingsbestyrelsernes Nyhedsbrev for maj måned - pr. mail den 24. maj 
 

10. Eventuelt 

 
 


