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Afdelingsbestyrelsesmøde 26. juni 2014, kl. 19:00 
 
Referat  
 
Deltagere  

  Bestyrelsen: Flemming V. Wallin, Anita Wittusen, Tonny Bodal 

  Suppleanter: Tommy Larsen, Dorthe Larsen 
  Driften: Michael Willumsen, Jørn Hegnsborg  

  Yderligere: Louise Hansen (BO-VEST) 
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Louise Hansen  
 

0. Renoveringen og helhedsplanen. Tove Meyling deltager i denne del af mødet (materialet efter-
sendes). 

Supplerende arbejder og plantegninger: Afdelingsbestyrelsen skal tage stilling til om basispakkerne 

og suppleringspakkerne indeholder det rigtige. Det er ikke en endelig beslutning. Der skal fortsat 
hentes pristilbud.  

 
Michael orienterer om, at AB har valgt pakke nr. 4.  

I forhold til rørføring bør det på et senere tidspunkt undersøges hvorvidt rørene er helt eller delvist 
uden for huset.  

 

Afdelingsbestyrelsen godkender, at det er den basisløsning og de 4 suppleringspakker som BO-VEST 
og rådgiver bør gå videre med.  

 
Mindre arbejder: Ang. maling af allerede malede eternitplader er ikke relevant for 4 Syd. De øvrige 

beboere bør ikke betale for de beboere, der mod reglerne har malet deres plader.  Hvis det skal med 

i det fælles projekt skal det sikres, at betalingen for maling bliver afdelings bestemt.  
 

Ang. mekanisk ventilation. Hvis det ender med at blive mekanisk ventilation, så skal el regningen på 
den fælles regning. Det skal sikre, at der ikke er beboere, der slukker for ventilationen.  

 
Individuelle tilvalg: Antennestik i alle rum skal være et tilvalg af hensyn til økonomi. Røgalarm bør 

også på tilvalgslisten.   

 
Plantegninger: Der er et ønske fra afdelingsbestyrelsen om, at der laves en u-løsning for køkkenet i 

lighed med det der er etableret i prøvehuset. Det skal flyttes ned som en tilvalgsløsning. 
Man skal kunne vælge grundplan uafhængigt at tidligere grundplan, fx lave en A om til en B.  

Prisen på karnap behøver ikke blive undersøgt.  

 
Michael anfører, at ved tilkøb af pergolaer skal der også være en ekstra omkostning for drift. Det 

kunne fx være ved at indarbejde 15 års drift af pergolaer i tilvalgsprisen. Hvordan eksisterende per-
golaer håndteres er endnu ikke fastlagt.  

Afdelingsbestyrelsen ønsker ikke at give mulighed for udestuer.  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 3. juni 2014 
Godkendt 

 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde d. 4. august 2014.  
Dirigent: Flemming  

Referent: Louise  
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Anita tager kage med.  

 
4. Opfølgning  

A. Brug af kælder i beboerhuset 

Svar fra Jørn Hegnsborg d. 16/6 
Der laves et skilt til beboerhuset om, at alarmen ikke må slås fra. Kælderen er klar til brug.  

  
B. Møde om IT/TV – Status 

Der er afholdt et møde i gruppen. Mange forskellige elementer blev diskuteret. Det blev aftalt at 
invitere Søren Balslev fra Dansk Kabel TV til næste møde. Han skal hjælpe gruppen med at defi-

nere hvad der skal findes priser på.  

 
C. Hastighedsnedsættende foranstaltninger og fartbegrænsning - status 

Anita giver status på arbejdet med oplægget til beboermødet. Gruppen vender tilbage med et 
oplæg på det næste møde.  

 

5. Økonomi og drift 
A. Budgetopfølgning 

a) Budgetkontrol  
Michael orienterer om budgetkontrollen. Lige nu ligger det til et overskud i budgettet. Det 

skyldes hovedsagligt et mindre forbrug på almindelig vedligehold pga. af renoveringen.  

Der er endvidere et mindre forbrug på 118 og 119.  
 

Michael har endvidere sendt et udkast til et muligt budget for det kommende år. Flemming 
bemærker, at konto med 350.000 kr. til overarbejde ikke bør stå alene . Michael præciserer, 

at det ikke kun er til overarbejde og at det det vil fremgå klarere af det endelig budget.  
 

På næste afdelingsbestyrelsesmøde bliver det muligt at diskutere konto 118 og 119 i detal-

jer.  
  

b) Opgørelse på produktionstal for solcellerne. 
Solceller igangsat 19/12 2012. Levetiden er ca. 30 år.  

Priserne er regnet med enhedspris på kr. 1,85 på alle udregniner. 

Levering i 2013: 13.751 KWH svarende ca. 25.439 kr.  
Levering i 2014: 6.386 KWH svarende til ca. 11.814 kr.  

Købt af elværket 11.699 KWH svarende til ca. 21.643 kr.  
Solgt til elværket 13.751 KWH svarende til 25.439 kr.  

Garantilevering pr. år 12.000 KWH 
Garantilevering nedskrives med 0,8 % pr. år.  

  

B. Driften, til og fra 
Til: Der spørges til hvor mange timer Michael har i 4 Syd samt hvor mange timer der generelt er 

herude. Jørn sender allerede hvert kvartal en opgørelse over hvordan personalet bruger sin tid. 
Michael svarer endvidere, at driften er blevet en mand mindre gennem den sidste tid. Michael 

svarer endvidere, at han godt kan registrerer sine timer, men han er opmærksom på at dele sin 

tid ligeligt.   
Der spørges til hvilken konto salg af vaskemaskine er gået ind på. Jørn Hegnsborg lover at un-

dersøge hvilke konto pengene er gået ind på.  
 

Fra: Driften har bedt om overslagspriser på at etablerer en trappe ned til kælderen i beboerhu-

set, evt. udvidelse af det bagerste lokale og om midterklodsen kan fjernes. Det vil gøre, at man 
kan få fuld råderet over kælderen.  

Michael går på ferie om tre uger. Inden da skal budget og langtidsplan på plads. Den sendes ud 
til afdelingsbestyrelsen.  

 
C. Redegørelse med udgangspunkt i hjemfaldsværdi og ejendomsværdi.  
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a. Aftalt på bestyrelsesmøde d. 3. juni 2014 

Michael har spurgt BO-VEST, men har ikke fået svar.   
 

D. Bakkehuset 

a) Tommy Larsen orienterer om Bakkehuset.   
Tommy har fået svar. Beslutningen ligger hos kommunalbestyrelsen og først herefter kan 

der kommer noget på bordet i forhold til løsninger.  
 

Hvis en eller flere afdelinger skal overtage forpagtningen, så skal der ansættes en fuldtids-
medarbejder. Det kunne måske lykkes ved at starte i det små med en mindre cafe.  

 

Afdelingsbestyrelsen træffer ingen beslutning inden kommunen er kommet med en udmel-
ding.  

 
E. Opfølgning på henvendelse fra en beboer til bestyrelsen er der en restance mellem VA og 4 Syd 

på 500.000 kr.  

a) Driften undersøger dette forhold. 
Svar fra BO-VEST udestår.  

 
 

6. Beboermøde d. 10. juni 

A. Opfølgning på beboermøde  
Lokalet var rigtig dårligt. Det skal ikke benyttes igen. Derudover var det et udmærket beboermø-

de.  
Det bemærkes yderligere, at lokalet ikke var tilgængeligt for handicappede, og at der var gjort 

opmærksomt på det inden beboermødet. Det tages til efterretning og afdelingsbestyrelsen vil 
være opmærksomme på det fremover.  

 

7. Post 
26/06. Referat fra repræsentantskabsmøde. Flemming Wallin. 

25/6 VS: Notat om pakkevalg. Flemming Wallin 
25/6 VS: Kanalen - indbydelse til fællesmøde med Følgegruppen for Kanalprojektet og Naturgrup-

pen. Flemming Wallin 

25/6. VS: Kursustilbud fra BO-VEST. Flemming Wallin. 
22/6 Aktivitetsmøde, referat. Tove Meyling 

18/6 Timer. Tonny Bodal. Er debatteret.  
12/6 Ipad. Tommy Larsen. Punkt til næste gang.  

12/6 Betonhjertet. Tommy Larsen. Til efterretning.  
11/6 Punkt til næste bestyrelsesmøde. Tonny Bodal. Til efterretning.  

11/6 Forslag til næste beboermøde. Tommy Larsen. Tages forud for beboermødet.  

10/6 Lovhjemmel ang. udvendig vedligeholdelse. Tommy Larsen. Taget til efterretning.  
10/6 UPS! Tommy Larsen. Taget til efterretning.  

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Beboerpunkt fra Tommy 

Opfølgning på de to punkter som BO-VEST mangler at svare på.  
Ipad 

Hastighedsnedsættende foranstaltninger  
Beboermøde med budget 

Klub Svanen  

Bemanding i driften  
Fællesmøde med gruppe og udvalg  

 
Driften til og fra flyttes til starten af mødet. Ting hvor driften skal deltage skal forsøges lagt i starten 

af mødet.  
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9. Tekst til beboerblad/hjemmeside 

Flemming sender indkaldelse til betonhjertet med en minimal dagsorden.  
 

10. Eventuelt 

Mails der kan været relevante for afdelingsbestyrelsen kan rundsendes alle. Det behøver ikke gå 
igennem Flemming.  

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


