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Afdelingsbestyrelsesmøde den 28. august 2013 
Referat 

 
Tilstede  

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

 

  Dirigent: Vibeke Hansen 
  Referent: Maja Reutzer 

 
1. Godkendelse af dagsorden, godkendt med ændringer. 

 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne den 19. august 2013 

Godkendt 

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 23. september 2013 

Dirigent Maja og referent Vibeke 
 

4. Budget 2014 

A. Spørgsmål og kommentarer fra afdelingsbestyrelsesmøde den 19. august 2013: 
Vi har fået 11 mil. til byggesagen fra Landsbyggefonden. På konto 131 står renter på kr. 

140.000 som vi ikke må bruge endnu. Der er ingen henlæggelser til badeværelse. 
B. Endelig godkendelse af budget 2013. 

Beløbene på langtidsplanen skal være mere overskuelige. 
Vi vil stadig arbejde med langtidsplanen for at få den mere overskuelig. 

Det er ok med huslejestigningen på 3,29% da vi i 2013 ikke steg. 

Løn udgifter blev sat 200.000 ned som frem kommer af Finn går ned i tid i 2014. De var sat 
ind to gange på konto 114.100 

Budget godkendt af alle 
 

5. Budget beboermøde den 9. september 2013 

A. Indkomne forslag: Der er ikke modtaget nogle. 
B. Hvem gør hvad: 

Driften sætter borde og stole op vi mødes kl.18. Anita og Vibeke køber smørebrød + div. 
Dirigent Vinni Hansen Referenter Lena og Anita 

Maja byder velkommen 
Flemming gennemgår budgettet. 

Anita gennemgår konto 119. 

Flemming laver materiale så det kan komme ud mandag den 2/9. 
 

6. Post / Udsat fra mødet den 19. august 
A. Henvendelse vedr. ændring af haver ved fraflytning - modtaget 4. august 2013. 

Maja svarer beboeren. Haver renoveres neuralt så alm. vedligehold er minimal, da genhusede 

beboere ikke har pligt til dette og deres interesse er begrænsede. 
B. Henvendelse vedr. løse hunde i afdelingen - modtaget 12. august 2013 

Vi skal løbende have besked når beboerne får en skrivelse fra driften. (Flemming kontakter 
driften). 

C. Referat af møde mellem afdelingerne i Syd, modtaget 19. august 2013 

Forståelsesspørgsmål afklaret. 
D. En beboer har søgt om at få malet hoveddør og redankasse og plankeværket 

Vi godkender at der bliver malet hoveddør og redankasse da plankeværk ser pænt ud. (Hvem 
svarer beboeren?) 

E. Angående indblik i plankeværk i Svanens kvt. 18B 
Jørn skal finde en løsning da det er sat forkert op. Flemming kontakter Jørn, og skriver til 

beboeren. 

F. Foreningsmødet i Gadekæret; alle repræsentanterne deltager + Tommy fra miljøgruppen. 
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G. Støttemuren; ved Brogaardsplads. Michael Willumsen har sendt en mail til kommunen med 

masser af billeder og kommentarer. 
 

7. Opfølgning / Udsat fra mødet den 19. august 
A. Nabohjælp 

Anita delte materialer ud og vil gøre noget klar til beboermøde mødet sammen med Maja. 
B. 1.m. regel 

Lena og Maja har haft en møde med Jørn. Der er skrevet en tilføjelse i skrivelsen, som bliver 

delt ud ved manglende vedligeholdelse, om at beboeren kan henvende sig på 
ejendomskontoret ved tvivlsspørgsmål.  

 
8. Eventuelt 

Lena og Maja går tur onsdag 4/9 til genhusning beboere. 
 

 


