
4 SYD 

 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 2. marts 2015 

 

Inviterede: 

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

Suppleanter: Dorthe Larsen og Tommy Larsen 

Drift/BO-VEST: Michael Willumsen og Rebecca Jacobsen 

Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Rebecca Jacobsen 

 

 

 

0. Plejeplanen 

Plejeplanen er godkendt uden indvendinger. Ved tvivl skal spørgsmål rettes til 

Miljøgruppen. Miljøgruppen spreder rygtet om fælledgræsset, som man planlægger kun 

at slå 2 gange om året.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 9. februar 2015 

Referat godkendt 

 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde 16. marts 2015 

 

Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Lenette Nielsen 

Kage: Maja Reutzer 

 

4. Økonomi og drift 

 

A. Regnskab 

Der er udleveret en udskrift af konto 116- Der er valgt ikke at budgettere med 

byggesagen, men der ageres ud fra at der er en. Dette er grunden til at saldoen på 

konto 116 stiger. Det er dog kun midlertidigt. 

Enkelte punkter på regnskabskontoen skal forklares nærmere af Michael Willumsen. 

Konto 119 blev vist, og vises også til regnskabsbeboermødet.  



 

B. Regnskabsbeboermøde 

Erik Hansen bliver dirigent på mødet. Driften sørger for materiale til dirigenten. 

Anita Wittusen, Flemming V. Wallin, Tonny Bodal og de to suppleanter er på valg.  

 

C. Beretning om året der gik 

Flemming V. Wallin har sendt beretningen ud på mail til afdelingsbestyrelsen. 

Materialet samles og godkendes på mødet den 16. marts.  

 

D. Driften til og fra 

Jobcenteret vil gerne indgå i et samarbejde vedrørende afvaskning af husene. 

Desuden er der taget en afvaskningsprøve, som man venter svar på fra Teknologisk 

Institut.  

Forslaget til bilvask på Materialegården er godkendt.  

Der er sendt et forslag til kommunen, angående ændringer på Spættegrunden.  

Anita Wittusen og Michael Willumsen var til møde vedrørende kanalprojektet. 

Projektet kan ses på kommunens hjemmeside. 

 

5. Opfølgning 

A. Status angående ansvar for vedligehold af Svanens stikvej 

Der afventes svar på dette 

 

B. Status-ombygning af beboerhuset-arbejdsgruppe 

Der er lavet en indkaldelse til diverse grupper.  

 

C. Ejendomskontorets møde med Genbrugsgruppen 

Der er indkaldt til møde den 19. marts.  

 

6. Grupper og udvalg 

A. Evaluering- Fastelavn 15. februar 

Kun positive tilbagemeldinger. Der var mange deltagere, og alt forløb fint.  

 

B. Orientering- Vedligeholdelsesreglementet- arbejdsgruppe 

Møde den 3. marts. Der er lavet en skabelon til vedligeholdelsesreglementet. 

 

C. Orientering- Udearealer- ”udendørs vedligeholdelsesreglement”- arbejdsgruppe 

Der arbejdes på en skabelon hertil.  

 

D. Orientering- kvarterets-udtryk/byfornyelse-arbejdsgruppe 

Der har været holdt et enkelt møde. Der arbejdes på et forslag til det først kommende 

beboermøde.  

 

 

 



 

E. Orientering- Følgegruppen vedr. renovering 

Michael Willumsen indhenter statusmail angående renoveringen. Når dette er 

klarlagt, vil det næste møde blive aftalt.  

 

F. Orientering- Fremtidens affaldsløsninger 

Miljøgruppen og Genbrugsgruppen er indkaldt til møde den 23. marts. Der forventer 

man at konkretisere affaldsløsningerne, så det kan fremsættes på det kommende 

beboermøde i september.  

 

7. Post- se dropbox 

06-02-2015 Fyraftensmøde BO-VEST 

06-02-2015 Miljøforum BO-VEST 

06-02-2015 Foreningsmøde om effektiv drift BO-VEST 

07-02-2015 Konklusion på Wissenberg og NIRAS rapport- Tommy Larsen 

08-02-2015 Møde i beboerhusudvalget- Tove Meyling 

08-02-2015 Beretning fra fotogruppen- Tonny Bodal 

09-02-2015 Beretning fra nørkleklubben- Anita 

17-02-2015 Beretning og miljøhandlingsplan- Lena 

20-02-2015 Lokalplan SYD- Lena 

23-02-2015 Sydspætterne beretning 2014- Anita 

24-02-2015 Orientering om byggesagen- Lena 

 

Posten er gennemgået på mødet. Beretningen fra VA om året der gik, skal omskrives. 

 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

 

9.  Eventuelt 

Der er afklaret spørgsmål vedrørende hjemfald.  

Spørgsmål vedrørende adgangsforhold på Malervangen er gennemgået. 

 

 

 

 


