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Afdelingsbestyrelsesmøde den 23. september 2013 
Referat 
 
Tilstede  

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

  Driften: Michael Willumsen  

Afbud              Lena Kujhan og Jørn Hegnsborg 
 

  Dirigent: Maja Reutzer 
  Referent: Vibeke Hansen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelser 6F fællesmøde med grupper og udvalg. 6G julefrokost, 6H genbrugshallen. 

  
2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne den 28. august 2013 

Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde den 14. oktober 2013 

Dirigent: Flemming 
Referent: Anita 

 
4. Beboermøde 

A. Evaluering 
Godt møde – hurtigt. fremmøde fra 18 husstande, få spørgsmål, Anita savnede en gennemgang 

af kont.119 inden fremlæggelsen på beboermødet. 

B. Opsamling 
Afdelingsbestyrelsen ønsker en gennemgang af plejeplanen. Michael sender elektronisk til 

Flemming og laver et tryk til kontoret. 
C. Hundeluftning 

Miljøgruppen henvender sig til de nærmeste boligafdelinger og kommunen om opsætning af 

skilte og poser til opsamling af hundenes efterladenskaber. 
D. Referat 

Flemming ønsker en præcisering til referatet. Det sættes i næste nr. af Betonhjertet. 
 

5. Driften til/fra 

Driften gennemgår balancen og retter konteringsfejl. 
Bo-Vest har afholdt medarbejderdag med fokus på miljø og klima. Dagen startede med oplæg fra 

Jesper Thielgård. 
Spørgsmål til driften: Hvor langt er vi nået med legepladserne/har kommunen godkendt.   

 
6. Opfølgning 

A. Budget 2013 

Mail fra Kenn E. Hansen, økonomichef i BO-Vest, der mangler renteindtægter i budget 2013 på 
421.000 kr. Michael foreslår at vi ser hvad året ender med - og så justere langtidsplanen. 

Nye tiltag der er udgiftstunge skal derfor begrænses. 
B. Møde vedr. supplerende projektemner i forbindelse med helhedsplan. 

Vi finder en dato, hvor afdelingsbestyrelsen, administrationen og valgte medlemmer af grup-

perne kan deltage. Dagsorden til mødet skal tage udgangspunkt i relevante punkter fra mødet 
den 25. februar. Miljøgruppens oplæg mener vi skal diskuteres senere. Flemming svarer miljø-

gruppen.   
C. Evaluering af budgetproces 2014 

I fællesskab besvarede vi skema til administrationen. 
For at få bedre tid og indflydelse på næste års budget vil vi udarbejde en plan i januar. 

D. Orientering vedr. sekretærbistanden til afdelingsbestyrelsen. 

Intet nyt - Flemming har rykket 19. september. 
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E. Nabohjælp 

Folder husstandsomdeles sammen med Betonhjertet. Anita og Maja arbejder videre med afhol-
delse af et fællesmøde. 

F. Fællesmøde med alle grupper udsættes til næste år. 
Hvad er relevant for de forskellige grupper – nye ideer til indhold ønskes. 

G. Julefrokost 14. december for alle grupper og udvalg samt driften. 
Anita og Maja er ansvarlige. 

H. Der stadig problemer med elektronik der fjernes fra genbrugsgården trods mange påtaler. 

Det foregår udenfor åbningstiden med privat nøgle.  
          

7. Post 
Bagfald på tagrende, beboerhenvendelse pr. mail 23. september 2013 

Flemming svarer beboeren - Vi har alle bagfald på tagrenderne. 
 
Orientering vedrørende manglende renteindtægter pr. mail 20. september 2013 

Vælgermøde i Etagehusene pr. mail 19. september 2013  
Forslag fra miljøgruppen vedr. formøde pr. mail 18. september 2013 

Medarbejderdag i BO-Vest pr. mail 17. september 2013 

Sikring af solcellerne på beboerhuset, beboerhenvendelse pr. mail 17. september 2013 
Sikring af solcellerne undersøges af driften. 
 
”Udsmidning”, beboerhenvendelse pr. mail 16. september 2013 

Dokumentarfilm v/ Daniel Wedel pr. mail 15. september 2013 
Aflysning af "Idrættens Dag" i Albertslund Syd pr. mail 12. september 2013 

Kursusinvitation - Vedligeholdelsesordninger og boligsyn pr. mail 12. september 2013 

Maja og Vibeke deltager. 
 
Projektemner i forbindelse med helhedsplan pr. mail 11. september 2013 
Valg til HOFORs bestyrelse - BO-VEST's bestyrelse peger på kandidat pr. mail 10. september 2013 

Budget 2014 - udvidet udgave, beboerhenvendelse 3. september 2013 

Der skal ligge en trykt udvidet udgave til beboerne der henvender sig. 
 
Afdelingsbestyrelsernes Nyhedsbrev pr. mail 2. september 2013 
Klub Svanen, beboerhenvendelse pr. mail 29. august 2013 

 
8. Grupper og udvalg 

Beboerhusgruppen - Ønske om køb af inventar, jf. mail fra 20. august 2013 
Som udgangspunkt kan der ikke flyttes penge fra aktiviteter til indkøb af inventar. 
Pengene skal tages på relevant konto. 
 
Stolegymnastik - Ansøgningen behandlet på afdelingsbestyrelsesmøde 22. juli er muligvis misfor-

stået. 

Lena har skrevet til Flemming men vi forstår ikke hvad der er problemet.  
 

9. Eventuelt 
Intet 

 

 


