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Afdelingsbestyrelsesmøde 30. januar 2014, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Anita Wittusen, Maja Reutzer og Flemming V. Wallin 
  Driften: Michael Willumsen og Jørn Hegnsborg 

  Yderligere: Tina Jepsen (BO-VEST) 

  
Afbud Tonny Bodal og Henrik Domino Isaksen 

  
  Dirigent:           Flemming V. Wallin 

  Referent: Tina Jepsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referater fra afdelingsbestyrelsesmødet 6. januar 2014 
Referatet blev godkendt. 

 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde 17. februar 2014 
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Louise Hansen 
 

4. Opfølgning 
A. Maling af huse - opgørelse over, hvor mange huse det drejer sig om, samt hvorvidt de selv eller 

tidligere beboere har malet facaden. 
Udsættes til næste møde. Driften er i gang med at udarbejde en opgørelse. Umiddelbart er der 
flere huse end først beregnet. 

 
B. Opdatering af skilte ved afdelingens indkørsler, herunder hvilke regler er gældende. 

Bestyrelsen er enig om, at der ikke ønskes skilte med meget tekst. I stedet blev det foreslået, 

at driften informerer i Betonhjertet. 
 

Der bliver kørt meget stærkt ved Svanens og Ørnens Kvarter. Især i Svanens Kvt. er det et pro-
blem. Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder og driften oplyste, at der i øjeblikket bliver 

testet et bom ved Oksens Kvarter. Det blev aftalt, at afdelingsbestyrelsen udarbejder et forslag 

til beboermødet, om der skal etableres chikane eller bom. 
Det blev besluttet, at Flemming laver et oplæg til skilte i afdelingen.    

 
5. Økonomi og drift 

A. Regnskab 2013 
Regnskabet udviser et overskud på ca. 20.000 kr. 

 

Michael gennemgik alle kontiene i første udkast til regnskabet.  
 

Udgifter 
Forsikringer - Princippet for bogføring af selvrisiko på forsikringer er ændret. I regnskabet ser 

det umiddelbart ud til, at forsikringerne er blevet dyrere, men det skyldes, at selvrisiko fremad-

rettet konteres på denne konto, så man får et realt billede af, hvor meget der bliver brugt på 
forsikringer inkl. selvrisiko. 

 
Faste udgifter - Der er et lille merforbrug på offentlige og andre faste udgifter. 

 
Konto 114 - Der er en samlet besparelse på ca. 175.000 kr. der primært skyldes, at en medar-

bejder har været langtidssyg, samt der var budgetteret med en lærling. Samtidig er der ikke 

brugt så meget på kurser. 



 
4 SYD 

 

 

2 
 

 

Der er brugt forholdsmæssigt meget på skadedyrsbekæmpelse i forhold til det budgetterede, og 
det vi har brugt tidligere. 

 
På snerydning er der en besparelse i 2013. 

 
Konto 115 - Der var budgetteret med 295.000 kr., og der er brug 183.000 kr. 

 

Konto 116 - Der er en besparelse på ca. 920.000 kr., der til dels skyldes, at driften forsøger at 
holde lidt igen i forhold med udskiftninger, der kan vente til den kommende byggesag. 

 
Konto 117 - Istandsættelse ved fraflytning. Har næsten ikke brugt noget, da de fleste fraflyt-

ningsboliger er blevet brugt som genhusningsboliger. 

 
Konto 118 - Der er en samlet besparelse på 41.000 kr. 

Beboerhus - Der er en besparelse på rengøringen i forhold til det budgetterede. 
Elforbrug - der har ikke været nogen udgifter til el i beboerhuset. I stedet er der en indtægt på 

323 kr. pga. vores solcelleprojekt på beboerhuset. 

 
Konto 119 - Der er en besparelse på 63.000 kr. 

 
Ekstraordinære udgifter. 

- Ydelse vedr. realkreditlån til bygningsskader. Der er en merydelse på 74.000 kr. 
- Tab ved fraflytninger. Der har været 2 sager til i alt 58.000 kr. 

- Andre renter på 89.000 kr. Det undersøges, hvad det dækker. 

- For meget indbetalt i renter 234.000 kr. på baggrund af 2 sager. 
 

Indtægter 
Konto 201 - Balancere i forhold til budgettet.. 

 

Renteindtægter - Der var budgetteret med 421, men vi har kun fået ca. 200.000 kr. 
 

Korrektion vedr. tidligere år - Der er indbetalt 227.000 kr. i for meget ejendomsskat i 2012. 
 

Bestyrelsen tog oplægget regnskabet til efterretning med et par enkelte bemærkninger, der ret-
tes til. 

 

B. Driftsplaner - Udsendt pr. mail 22. januar 2014 
Driftsplanen blev drøftet og gennemgået. 

Sandkassen er bestilt, men den kan ikke komme i jorden endnu. 
Træer - Ved Svanens Kvt. 2 C, væltede et træ under stormen. Driften er blevet tilrådet, at træ-

erne fældes, da de er rådne. Det koordineres med miljøgruppen. 

 
Der blev spurgt til, hvornår der bliver monteret nye eternitplader, der hvor det er nødvendigt. 

Dette vil blive gjort i foråret. 
 

C. Driften til og fra 

Michael udleverede det materiale, der bliver udleveret til nyindflyttere i afdelingen. Michael har 
foreslået boliggruppen, at materialet lægges på BO-VEST hjemmeside under afdelingen samt på 

afdelingens egen hjemmeside. 
 

Danni er startet som lærling i BO-VEST og han skal være i praktik i 4 Syd i 26 uger. Danni er i 
afdelingen indtil august. Efterfølgende skal han rundt i nogle af de andre afdelinger i VA. Idéen 

er, at lærlingene kommer rundt i forskellige typer afdelinger, så de får prøvet lidt af hver. Det 

blev aftalt, at driften informerer i det næste Betonhjerte, at vi har ansat en lærling. 
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Det blev drøftet om hvordan Mikkels stilling skal genbesættes. Det blev drøftet, om der skal an-

sættes en person, eller om man skal vælge en anden model, med f.eks. deltidsansættelse med 
ekstra timer om sommeren. Driften vil arbejde videre med de forskellige forslag. 

 
Påkørsel af brandhane – Det var kun nogle af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i Svanens 

Kvarter, der havde modtaget SMS om det. Michael fortalte om, hvordan SMS systemet virker. 
Du skal tilmelde dig inde på BO-VEST hjemmeside, hvis din telefon ikke er opkoblet på hjem-

meadressen, f.eks. en arbejdsmobil, taletidskort eller lignende. Det blev aftalt, at der informeres 

om SMS systemet i Betonhjertet. 
 

Nøgler til kælderen - Der blev aftalt, at der laves 2 ekstra sæt nøgler. 
 

Snerydning - Det er kommunen der fjerner sne på parkeringsområdet. Sneen bliver skovlet op i 

snedriver ved campingvognene. Driften tager kontakt til kommunen, om det ikke er muligt, at 
sneen i stedet skovles op i snedriver på græsset. 

 
D. Udsendelse af referater 

Det blev aftalt, at eventuelle indsigelser og kommentarer til referatet skal sendes til Flemming 

senest en uge efter mødets afholdelse.  
 

6. Beboermøde 
A. Beretning - input m.m. 

Der følgende input til beretningen: 
- Solceller i beboerhuset 

- Ny legeplads / legepladsudvalg 

- Miljøgruppen, prøvehuse og følgegruppe 
- Afdelingsbestyrelsen har været på konference. 

 
Afdelingsbestyrelsen vender tilbage til Flemming med yderligere input. 

 

B. Valg til afdelingsbestyrelsen 
Vibeke og Maja er på valg og ønsker at genopstille. Der skal vælges to suppleanter. 

Der var enighed om, at vil være godt, hvis vi også kan få nogle af de yngre beboere med i af-
delingsbestyrelsen. 

Det er vigtigt, at der er et afdelingsbestyrelsesmedlem med i følgegruppen, også efter beboer-
mødet. 

 

C. Dagsorden 
Indkaldelse til beboermødet er med i næste nummer i Betonhjertet. 

Den endelige dagsorden skal indeholde et punkt om Masterplanen / renoveringen. 
 

D. Dirigent 

Bestyrelsen drøftede, hvem der skulle være dirigent på beboermødet. Flemming tager kontakt 
til personerne fra VA´s organisationsbestyrelse.  

 
7. Grupper og udvalg 

A. Følgegruppe 

Der blev på det seneste følgegruppemøde udtryk ønske om, at afdelingsbestyrelsen tager stil-
ling til, hvad en standardløsning skal indeholde i de kommende renoverede huse i 4 Syd. 

 
Det blev drøftet, hvordan afdelingen bedst muligt kan gribe opgaven an, bl.a. hvad der skal 

indgå i afdelingens standard løsning, om der skal være flere standardløsninger, samt hvad der 
skal være af tilvalg. 

 

Alle gårdhuse der bliver ledige i afdelingen, vil blive brugt til genhusningsboliger. 
 



 
4 SYD 

 

 

4 
 

Processen blev drøftet. Der skal udarbejdes en tidsplan, hvor der også er plads til, at det kan 

blive behandlet på et beboermøde i Syd. 
 

Det blev aftalt, at der sammen med følgegruppen, miljøgruppen og afdelingsbestyrelsen, afhol-
des et temamøde om, hvad der skal indgå i en standartløsning og hvad skal være supplerede 

tilvalg. Flemming tager kontakt til Thomas Grage fra BO-VEST Byggeadministration. Mødet skal 
også omhandle de supplerede tiltag på udeområderne. 

 

B. Beboerhusudvalg 
Louise Østergaard Andersen fra ABC har indsendt en ansøgning, om afdelingen vil lægge hus til 

en singelfest samt bidrage økonomisk til festen. Bestyrelsen drøftede ansøgningen og beslutte-
de, at det er beboerhusudvalget, der skal tage stilling. 

 

8. Post 
Referat fra møde i Beboerhusgruppen - Tove Meyling pr. mail den 7. januar 2014.  

Opdatering til ovenstående - Tove Meyling pr. mail den 8. januar 2014 
Anita og Tove har været til møde hos Lars Skovenboe i BO-VEST. Det blev aftalt, at Anita indkalder 

til møde med Tove, Anita, Jørgen og Michael omkring kontererig. 

 
Sydmøde – Anette Hestlund pr. mail den 16. januar 2014 

 
Valg i BL’s 9. kreds – BO-VEST pr. mail den 16. januar 2014 

Vibeke vil gerne deltage i mødet. 
 

Kursustilbud – BO-VEST pr. mail den 16. januar 2014 

Kursus om ”Hvordan kan vi forberede os på skybrud” med en underviser fra Cowi. Flemming har vi-
deresendt tilbuddet til miljøgruppen.  

 
Boligpolitisk forum / reminder – BO-VEST pr. mail den 17. januar 2014 

 

Oplæg til VA årsberetning – BO-VEST pr. mail den 21. januar 2014 
Oplæg til kort nyt til afdelingerne. Flemming har rettet det til og returneret det til BO-VEST. 

 
Hund i snor m.m. til kommunen – Miljøgruppen pr. mail den 22. januar 2014 

Response på ovenstående – Miljøgruppen pr. mail 23. januar 2014. 
Miljøgruppen samarbejde med Kommunen om noget skiltning 

 

Vedr. træ på Brogårds Plads – Miljøgruppen pr. mail 22. januar 2014 -  information afventer. 
 

Snerydning / rykke – Beboerhenvendelse pr. mail 22. januar 2014. Flemming har svaret beboeren. 
 

BL´s 9. kreds weekendkonference – BO-VEST pr. mail den 23. januar 2014  

Det blev aftalt, at Vibeke gerne vil deltage i konferencen, men uden overnatning. 
 

8. Eventuelt 
På næste møde vil langtidsplanen blive drøftet. 

 


