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Afdelingsbestyrelsesmøde 6. marts 2014, klokken 19:00 
 
Referat  
 
Deltagere  

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

  Driften: Michael Willumsen 

  Yderligere: Louise Hansen (BO-VEST) 
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Louise Hansen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

  
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 17. februar 2014 

Godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmøde 31. marts 2014 

Dirigent: Flemming 
Referat: Louise 

 
4. Opfølgning 

A. Maling af huse – Michael fremlægger opgørelse over, hvor mange huse det drejer sig om, samt 

hvorvidt de selv eller tidligere beboere har malet facaden. Der træffes afgørelse om hvad der 
yderligere skal ske.  

 
Jørn har fremsendt liste over malede facader. Det drejer sig om 16 facader.  

De omtalte lejere modtager en skriftlig påtale. Det pointeres, at i forbindelse med fraflytning eller 
renovering vil driften rette op på facaderne og de omtalte lejere vil modtage en regning.  

Herefter pointeres det i betonhjertet er det ikke er lovligt at male facaderne, og at de relevante 

har modtaget en skriftlig påtale. Havefacaderne må gerne males.  
Michael laver et udkast til en skrivelse, der rundsendes bestyrelsen. 

Det bliver bemærket, at det burde være blevet stoppet lige så snart det blev klart, at der var 
nogle lejere, der malede facaderne.  

På næste møde diskuteres den tidligere beslutning på beboermødet om muligheden for at male-

facader. Det undersøges hvad der præcis står om malede facader i beboermødereferatet.  
 

5. Økonomi og drift 
A. Status fra Michael på brug af kælder i beboerhuset  

Der afventes svar fra kommunen. 

 
B. Driften til og fra 

Til: I forbindelse med indvielse af prøvehuse er driften behjælpelig med at tage de gamle borde 
fra beboerhuset til prøvehusene. Det drejer sig om et bord i hvert hus, i alt 6 borde og 36 stole.  

Fra: Det beboervenlige regnskab udleveres. Under henlæggelser i budget 2013 er de 15. mio. 
midler, som afdelingen har fået fra Landsbyggefonden. Det beboervenlige regnskab afviger fra 

det tidligere udleverede på det endelig resultat. Michael undersøger tallene, vender tilbage og 

sender det rigtige både beboervenlige og fulde regnskab til bestyrelsen.   
 

6. Beboermøde 17. marts 2014 
A. Beretning ved Flemming 

Eneste kommentar er, at sidste afsnit tilrettes efter det endelige regnskab. Ellers godkendes be-

retningen. 
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B. Dirigent  

Vinie Hansen har sagt ja til at være dirigent. 
 

C. Gennemgang af konto 119. 

i. Michael gennemgår kontoen på mødet. 
Enkelte bemærkninger: Aktivitetsansatte er løn til beboerhusmedarbejder. Det bli-

ver nærmere specificeret hvad de tre beboeraktiviteter dækker over fra Anita.  
Der er også her på konto 119 en afvigelse fra det godkendte regnskab. Men der er 

en difference på ca. -53.000 kr. i forhold til hvad der er budgetteret.  
 

Flemming fremlægger antenneregnskabet på beboermødet og antenneregnskabet skal også med 

selvstændigt ud med materialet. Michael sender det til Flemming.  
 

D. Indkommende forslag  
i. Nye skilte i 4 Syd. Præsentation v. Flemming 

Forslaget fra afdelingsbestyrelsen om hastighedsbegrænsning til beboermødet 

gennemgås. Der tages først til stilling til hastighedsbegrænsning, herefter foran-
staltninger (cikaner eller bump) og til sidst skilte. Der ligges op til, at afdelingsbe-

styrelsen har mandat til at vælge hvilke skilte der skal sættes op. På beboermødet 
fremlægger Vibeke forslaget.  

ii. Afdelingssekretær 

Maja fremlægger forslaget på mødet.  
iii. Fotogruppen(og sydspætterne) 

Afdelingsbestyrelsen har tidligere vedlagt en indstilling til indkommende forslag på 
beboermødet.  

Indstillingen til fotogruppen og sydspætterene er, at disse grupper sammen med 
afdelingsbestyrelsen og beboerhusgruppen sætter sig sammen og finder en løsning 

inden beboermødet. 

Vibeke tager det videre beboerhusgruppen. 
iv. 2 forsalg fra Tommy Larsen 

Der kommer autosvar på alle officielle mail fx  afdelingsbestyrelsen.  
Ang. forsikring af renoveringen. I forbindelse med beboermødet i juni redegører 

BO-VEST for hvordan 4 Syd står, hvis en entreprenør fx går konkurs. 

v. Miljøgruppen 
Ingen kommentar  

vi. Kommissorium for Sydspætterne 
Behandlet over overstående. 

vii. Udbud af internet, TV og telefoni 
Afdelingsbestyrelsen beder Michael fremlægge udbuddet fra 4 Række, der viser, at 

Brøndby Net er billigst. Det er priser fra 2013. Så frem, at det bliver besluttet at 

sende priserne i udbud skal der nedsættes en gruppe, der følger op og definerer 
udbuddets retningslinjer. Det skal også besluttes, hvornår det i så fald skal indfø-

res. I 2014 er der ikke budgetteret med at bruge 35.000 kr., som et udbud koster. 
 

E. Praktik på dagen  

i. Gennemgang af hvem der skal fremlægge hvad på beboermødet.  
Vibeke og Anita søger for mad til kl. 18. Vinie inviteres til at spise med. Vi bliver 10 

til mad.  
ii. Mundtlig orientering fra følgegruppe 

Tove og Vibeke orienterer fra følgegruppen. De orienterer blandt andet om arran-

gementet omkring prøvehusene. Beboermødet, hvor helhedsplanen skal fremlæg-
ges, bliver d. 10. juni.  

 
Derudover bliver Vinie bedt om at orientere om BO-VEST. Driften står for opstilling af borde og 

kontrol.  
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7. Grupper og udvalg 

A. Følgegruppe for helhedsplan  
- Tilbagemelding på møde vedr. supplerende tiltag 25. februar 2014 

Miljøgruppen har efter mødet sendt en oversigt over hvem, der tager sig af hvad i forbindelse 

med de kommende arbejdsopgaver. Det skal afholdes et møde, hvor arbejdsopgaverne fordeles.  
Flemming tager fat i Lena og aftaler en mødedato. Hvis muligt skal det være inden beboermø-

det.  
 

 
Post 

Malede facader, opdateret skema - Driften, pr. mail 19. februar 2014. Taget til efterretning  

Dagsorden og bilag, møde vedr. supplerende tiltag - Thomas Furu-Grage, pr. mail 19. februar 2014. 
Taget til efterretning 

Beboerhusgruppens bevillinger - Tove Meyling, pr. mail 20. februar 2014. Taget til efterretning 
Opsamling på møde vedr. supplerende tiltag - Lena Kujahn, pr. mail 1. marts 2014. Taget til efter-
retning 
50 grader "koldt" vand i den varme hane - Beboerhenvendelse pr. mail 5. marts 2014. Michael for-
klarer igen, at der er økonomisk grund til at vandet ikke er varmere. Svaret bliver, at indtil videre er 
drift-budgettet bestemt efter, at vandet er 50 grader. Hvis dette skal ændres skal det besluttes på et 
beboerhus, da det vil betyde en huslejestigning. 
Afdelingsbestyrelsernes Nyhedsbrev - BO-Vest, pr. mail 5. marts 2014. Taget til efterretning 

Kredsvalg i BL's 9. kreds - BO-Vest, pr. mail 5. marts 2014. Taget til efterretning 
Ansøgning til afdelingsbestyrelsen - Beboerhusgruppen, pr. mail 5. marts 2014. Beboerhusgruppen 
søger om penge til en brændekløver. Det er beboerhusgruppen, der må finansiere tiltaget.  
Materiale til følgegruppemøde, Kanalområdet - Alb. Kommune, pr. mail 6. marts 2014. Kun sendt til 
Flemming. Maja tager fat i Rain om inviterer ham til mødet.  
Tilmelding til ovenstående møde - Alb. Kommune, pr. mail 6. marts 2014. Taget til efterretning 

Referat fra møde vedr. supplerende tiltag - Thomas Furu-Grage, pr. mail 6. marts 2014. Taget til ef-
terretning 
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
Opfølgning fra beboermødet  

Facade – hvad blev besluttet på det sidste beboermøde  

Brug af kælder(Michael) 
 

9. Eventuelt 
 


