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Afdelingsbestyrelsesmøde den 14. oktober, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  

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

    

Afbud Vibeke Hansen og Tonny Bodal 
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Anita Wittusen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Med ændringer til Økonomi og drift samt Grupper og udvalg  

 
2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne den 23. september 2013 

Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 4. november 2013 

Dirigent: Flemming Wallin 
Referent: Maja Reutzer  

 
4. Økonomi og drift 

A. Budgetopfølgning 
Vi mangler kommateret regnskab fra den 30/09. 

Flemming sender mail til Michael W. og cc. Økonomichef i Bo-Vest. 

Konto 116220 – forbruget på kontoen er langt mindre end budgettet. Spørgsmålet er derfor, 
hvilke budgetterede tiltag bliver ikke udført?  

B. Driftsplaner 
Taget til efterretning. 

Vedrørende sandkasse - Flemming taler med Jørn. 

Lena finder ud af noget med plejeplanen sammen med miljøgruppen. 
Liste over genhusningsboligerne - det skal fremgå af listen hvornår udskiftninger sker. 

C. Sikring på taget af beboerhuset. 
Vi overlader det til beboerhusgruppen at finde en løsning i samarbejde med driften. 

D. Maling af hus 

Reglerne skal overholdes. Det er ønskeligt med en juridisk vurdering af de vedtagne regler, 
blandt andet i forhold til mulige sanktioner. Driften sættes på opgaven. 

E. Tilbud om sekretærbistand fra BO-Vest afventer forsat. Den medarbejder hos BO-Vest, som 
normalt varetager denne type opgaver har opsagt sin stilling, og der er endnu ikke ansat en 

afløser.  
 

5. Opfølgning 

A. Beboer tema møde om nabohjælp. 
Muligheden for at få en konsulent ud til et temamøde undersøges. Samtidig undersøges mu-

lighederne for at få besøg af en tidligere indbrudstyv, som evt. kan vise hvor nemt det er at 
skaffe sig adgang 

B. Der skal afholdes møde vedrørende supplerende tiltag og projekter i tilknytning til renove-

ringen. Afdelingens medlemmer af følgegruppen aftaler tidspunkt og dagsorden med Tho-
mas Furu-Grage. 

C. Der er blevet laven en pjece til ny indflytter. Pjecen og spisebilletter bliver omdelt i den 
kommende uge af Maja og Anita. 

 
6.  Post 

A. Den 5. november afholder BO-Vest kursus under overskriften ”Hvad laver medarbejderne i 

din afdeling”. 
De som ønsker at deltage tilmelder selv. 
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7. Grupper og udvalgt 

A. Miljøgruppen 
Gruppen har lige afhold en velbesøgt plante-bytte-dag. 

Den 5. november er der markvandring med driften. 
Brogårdsgsplads mangler stadig et træ, men man kan ikke købe sådan et, som der stod før. 

Gruppen arbejder på en skulptur i stedet for – der forhandles med kommunen. 
B. Den 30. oktober holdes der afslutningsmiddag, for de 4 medlemmer der stopper i gruppen. 

Agenter centeret havde arrangeret en tur til Tåstrupgårds genbrugsplads. Fra genbrugs-

gruppen deltog 4 personer, og disse havde en hyggelig og givtig tur. 
C. Afdelings julefrokost 

Maja og Anita laver en indbydelse og sender den ud snarest 
 

8. Eventuelt 

Der var ikke noget. 
 

 


