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Afdelingsbestyrelsesmøde den 22. juli 2013, klokken 19:00 
Referat 
 
Til stede  

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

  

Afbud:               Henrik Domino Isaksen 
  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Lena Kujahn 
 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt med ændringer 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 24. juni 2013 

godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde 
Dirigent: Anita og referent: Flemming 

 

4. A. Budget 2014 
Beboermøde d.9. september? 

Vinie dirigent: Flemming kontakter hende. 
Hvis det bliver d.9.september vil arbejdsgangen ændres til flg.datoer: 

1. dagsorden med orientering om deadline for indkomne forslag d.26. august i august nr. af 
Betonhjertet. 

Afd.best. møde d.19. august. Behandling af budget. 

Afd. Best.møde d. 28.august behandling af indkomne forslag og budget. 
Deadline for uddeling af materiale til beboermødet: d. 2. september. 

 
Vi havde en del debat om hvordan overskuddet på 1,8 mio. skal bruges. 

Overskuddet var i tankerne, da vi behandlede legepladsprojekter og renovering af badeværelser 

efter Helhedsplanen. 
Hvis vi har yderligere spørgsmål til budgettet, samles der op hos Flemming. 

 

Spørgsmål vedr. budgettet 

101      Administrationsbidrag Stiger fra 10.000 kr. i 2013 til 33.000 kr. i 2014 : 

hvorfor? 

111 Målerpasning- varmeregnskab, 
MIN Energi 

Hvad er det? 

114.1 Løn driftspersonale Hvorfor er udgifterne ikke faldet, når der er en 

medarbejder mindre? 

114.101 Driftspersonale: 

afløsning/overarbejde: 200.000 kr 

Hvilket overarbejde? 

114.110 Øvrige personaleomkostninger Hvad er det? 
 

114.135 Arbejdsskadeforsikring Hvorfor stigningen fra 25.000 kr.– 41.000 kr.? 

 

114.990 Drift af 

materialegård/mandskabsrum 

Hvorfor stigningen på 24.000 kr.? 

118.330 Elforbrug i møde- og 
selskabslokaler 

Hvorfor stigningen – det bør falde v.hj.af solcellerne. 

119.110 Sekretær og aktivitetsansatte Hvorfor ikke på driftens lønkonto? 

 

119.430 Genbrug Nedsættes fra 10.000 – 7.500 kr. da inventar og 

arbejdstøj er flyttet over til driftens udgifter. 
 

119.450 Fastelavn Er inkluderet i beboerhusaktiviteter (580 og 590) 
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119.460 

127 Ydelser vedr. lån til byggeskader Hvorfor er administrationsbidraget på 85.000 kr. så 
uforholdsmæssigt stort ? 

203.2 Drift af fællesfaciliteter Fejl i 2013 – skal den ikke helt sløjfes? 

 

 
Til driften: 

På afdelingsbestyrelsesmødet d.19. august vil vi gerne have en nøje gennemgang af Langtidsplanen. 
Hvor er årsagerne til huslejestigningen på 4,96%?  

Er noget af stigningen en konsekvens af evt. øgede udgifter vedr. udvendig vedligeholdelse? 
B. Balance: Vi gennemgår selv balancen og kommer med input til Flemming. 

C. Genhusningsliste: Vi vil gerne have en opdateret indflytningsliste, så vi kan besøge 

nyindflyttede. 
D. Status for 2. kvartal: Rensning af tagrender på carporte: er der ikke midlertidige, alternative 

løsninger: stilladser, stiger el.lign.? 
 

5. Afdelingsbestyrelsen 

A. Legepladsen ved beboerhuset 
Legepladsudvalget trækker udgifter ud for 50.000 kr. fra projektet, så vi har penge til uforudsete 

udgifter. 
B. Beboerhenvendelser - Håndhævelse af 1 meter reglen 

Maja, Anita og Lena arbejder på sagen og holder møde med Jørn.  

Lena svarer de klagende beboere. 
C. Beboerhenvendelse - Ansøgning om maling af plankeværk mm. 

Vi kigger hver i sær på sagen til næste møde og får en pris fra driften. 
D. Rotter 

En beboer har anmodet om vi vil skrive om rotter i Betonhjertet, da der er rotter i en gårdhave. 
Kommunen og driften er orienteret. Vi lader driften vurdere om der skal noget i bladet. 

E. Betonhjertet 

Beboermødedagsorden med deadline for indkomne forslag: Flemming 
Legepladsprojektet: Anita og Tove M. 

 
6. Udvalg og grupper 

Genbrugsgruppen: Orientering om manglende vedligehold af hallens utætte tag – videresendt til 

driften. 
De holder arbejdsmøde vedr. omflytning og bedre orden. 

Miljøgruppen: Er i gang med at arrangere indvielse af Brogaards Plads d.16. august. 
 

7. Post 
Reception på Galgebakken d.23.august: Vibeke og Maja køber gave og repræsenterer 

afdelingsbestyrelsen. 

Se i øvrigt dagsordenens postliste. 
 

8. Eventuelt 

intet 

 
 


