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Afdelingsbestyrelsesmøde 16. december 2013, klokken 19:00 
Referat 
 

Tilstede  

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer og Flemming V. Wallin 

  Suppleanter: Tonny Bodal  

  Driften: Michael Willumsen og Jørn Hegnsborg 

  Yderligere: Under behandlingen af punkt 0 deltager Tommy Larsen, Tove Meyling og Rein Rubenkamp 

  

Afbud Anita Wittusen, Lena Kujahn og Henrik Domino Isaksen 

 

  Dirigent: Vibeke Hansen 

  Referent: Flemming V. Wallin 

 
0. Hvilke muligheder har vi for at påvirke renoveringsprocessen 

Da renoveringsprocessen har stået på siden 2004, er mange ideer og tiltage forsøgt og afprøvet. Da 

der endnu ikke findes et endeligt projektet, så pågår der forsat et arbejde med at påvirke og udøve 
indflydelse hvor det er muligt. I løbet af de kommende måneder vil mange ting falde på plads, hvor-

efter det vil være muligt at udarbejde et endeligt projekt, med dertil hørende økonomi. 
  

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne 4. november 2013 og 25. no-
vember 2013 

Begge godkendt 

 
3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde 

Dirigent: Tonny Bodal 
Referent: 

 
4. Oplæg til mødeplan for første halvår 2014 

I en årrække har driften kun deltaget på hvert andet afdelingsbestyrelsesmøde, men for at styrke 

samarbejdet og højne informationsniveauet vil driften fremover deltage på alle møder. Dagsordenen 
skal sammensættes således, at punkter som berører driften, de behandles først. 

 
Den udsendte mødeplan for første halvår 2014 opdateres med nedenstående og genudsendes. Mø-

deplanen indeholder desuden en række møder og aktiviteter, som ikke nødvendigvis berører alle. 

 
Møde vedrørende supplerende tiltag i forbindelse med renoveringen søges afholdt den 15. januar. 

Flemming kontakter Thomas Furu-Grage. 
 

Møder i afdelingsbestyrelsen 

06. januar 06. marts 23. april 24. juni 

27. januar 17. marts 12. maj  

17. februar 31. marts 03. juni  

   

5. Opfølgning 
A. Afdelingsbestyrelsesmøde 14. oktober 2013 – Punkt 4D, 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. 

Driften afventes svar fra BO-Vest jurist. 

 
B. Legeplads ved beboerhuset 

Er projektet afsluttet og hvad blev den endelige pris? 
Projektet er principielt afsluttet, men i forhold til leverandøren er projektet kun betinget 

godkendt, da der enkelte mangler. 
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Den endelige pris er kr. 406.250 inkl. moms. 

 
C. Sekretærbistand fra BO-Vest – status. 

Flemming kontakter BO-Vest med henblik på at forventningsafstemme, og aftale de prakti-
ske detaljer.  

 
6. Økonomi og drift 

A. Budgetopfølgning 

Der var en sammentællingsfejl i den kommenterede budgetkontrol pr. 30. september 2013, 
som blev gennemgået på seneste møde. Herefter er det forventede underskud reduceret til 

kr. 158.000 
 

B. Driften til og fra 

Driften har i samarbejde med BO-Vest m.fl. gennemgået den eksisterende langtidsplan og 
de dertil planlagte henlæggelser. Øvelsen er gennemført for at kunne udlede hvor mange 

midler, der kan frigøres til projekter i forbindelse med den forestående renovering. 
Som det er ud er der pt. planlagt fornyelser, reparationer og udskiftning i størrelsesordenen 

ca. kr. 20 mill.  

 
7. Grupper og udvalg 

Foto gruppen 
Gruppen planlægger at søge eget budget i forbindelse med budget 2015. Gruppen er utilfreds med 

den nuværende ordning, hvor det er beboerhusgruppen, som fordeler midler fra en fælles aktivi-
tetspulje. 

 

Stolegynmastik 
Indtil der er truffet aftale mht. afdelingens fælles aktivitetspulje, dækker afdelingsbestyrelsen even-

tuelle omkostninger, som ikke er dækket en deltagernes egenbetaling. 
 

Genbrugsgruppen 

Hvert enkelt medlem af gruppen har fået flere vagter, da et antal medlemmer af forskellige årsager 
har trukket sig. 

Alle nuværende medlemmer af gruppen har vært på kursus i håndtering af farligt affald. 
 

8. Post 
Budget for Lübeck turen – Tonny Bodal og Jørgen Hansen pr. mail 27. november 2013 

Referater på hjemmesiden – Beboerhenvendelse pr. mail 29. november 2013 

- Flemming har sendt et svar på henvendelsen, og lovet der bliver strammet op. 
BO-Vest nyhedsbrev – BO-Vest pr. mail 2. december 2013 

Tilhører ved afdelingsbestyrelsesmøde – Tommy Larsen pr. mail 2. december 2013 
- Respons på ovenstående – Flemming V. Wallin pr. mail 2. og 3. december 2013 
- Respons på ovenstående – Tommy Larsen pr. mail 2. og 3. december 2013 
Rettelse til kommenteret budgetkontrol – Michael Willumsen pr. mail 2. december 2013 
- Se punkt 6 A 

Reaktion på referat fra afdelingsbestyrelsesmøde – Beboerhenvendelse pr. mail 3. december 2013 
- Flemming sender et svar på henvendelsen. 
Om at færdes i området – Forældre info fra Klub Svanen pr. mail 4. december 2013 

Flytte oversigt / genhusning – Jørn Hegnsborg pr. mail 5. december 2013 
Opdatering af kontaktoplysninger – BO-Vest pr. mail 5. december 2013 

- Returneret til BO-Vest uden ændringer 
Debat om forældreansvar – Michael Willumsen pr. mail 5. december 2013 

Dagsorden til følgegruppemøde inkl. bilag – Tove Meyling pr. mail 6. december 2013 
Referat fra bestyrelsesmøde i VA – BO-Vest pr. mail 10. december 2013 

Referat fra møde i beboerhusgruppen – Tove Meyling pr. mail 10. december 2013 

BO-Vest udsætter tre familier – BO-Vest pr. mail 12. december 2013 
 

8. Eventuelt 
Intet 

 


