
 
4 SYD 

 
 

1 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde 16. marts 2015, kl. 19:00  
Referat 
 
Til stede:  

 

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen (afbud), Tonny Bodal (afbud) og 

Flemming V. Wallin 
  Suppleanter: Dorthe Larsen (afbud) og Tommy Larsen 

  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen og Lenette Nielsen 
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Lenette Nielsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse 

- Spørgsmål vedr. hjemfald (til Michael) 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 2. marts 2015 

Referatet blev godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 13. april 2015 
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Lenette Nielsen 

Kage: Vibeke Hansen 
 

4. Økonomi og drift 
A. Regnskab - hvis der er ændringer 

Michael Willumsen orienterede vedrørende ændringer: kommentarer var indsat i regnskabet. Små fejl vedr. 

hvor poster var bogført var rettet. Dette ændrede ikke resultatet. 
Det reviderede regnskab var fremsendt pr. mail til afdelingsbestyrelsens medlemmer (både det store og det 

beboervenlige). 
Regnskabet var klar til at blive omdelt – Flemming V. Wallin ville sætte det hele sammen. 

 
B. Regnskabsbeboermøde 

Flemming V. Wallin havde forberedt en række dokumenter, der findes i dropbox 

- 4B A0 - Samlet 
- 4B A1 - Indkaldelse til beboermøde 24. marts 2015 

- 4B A2 - Forretningsorden 
- 4B A3 - Referat 2014-09-08 

- 4B A4 - Regnskab beboer 2014 v 2 

- 4B A5 - Antenneregnskab 
 

Afdelingsbestyrelsens beretning 
Flemming V. Wallin orienterede om diverse beretninger. 

 
Indkomne forslag 

Flemming V. Wallin orienterede om 

- Forslag fra Miljøgruppen ”Miljøhandleplan for VA 4 Syd 2015-2016” 
- Forslag fra Udvalget for Kvarterudtryk og Byfornyelse  

- Forslag om ”Etablering af vaskeplads på materialegården”  
o Vibeke Hansen ville fremlægge forslaget på beboermødet på vegne af afdelingsbestyrelsen. 

o På afdelingsbestyrelsens opfordring, ville Michael Willumsen undersøge med kommunen om 

man må vaske biler på parkeringspladser, veje, stier og carporte.  
- Forslag om ”Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen” 

- Forslag fra beboerhusgruppen ”Regler for leje af beboerhuset” (punkt 7A) 
o Flemming V. Wallin ville fremsætte ændringsforslag på vegne af afdelingsbestyrelsen (forslaget 

fremsendes til godkendelse inden). 
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Der blev spurgt ind til om beboerne skulle orienteres om dropbox-initiativ. Dette ville blive tilføjet i den 

mundtlige fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning.   
 

Konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde i forlængelse af beboermødet 

Dagsorden findes i dropbox 
 

C. Ansøgning fra Miljøgruppen vedr. kunstnerisk udsmykning af Brogaards Plads 
Ansøgning og bilag kunne findes i dropboxen.  

 
Afdelingsbestyrelsen bevilgede 9.000 kr. der var ansøgt om fra ”puljen til aktivitetspladser og legepladser” 

og accepterede samtidig, at Agendacentret bevilgede de 20.000 kr., der var søgt om.   

 
D. Driften til og fra 

 Status på driftsaftale for alternativ ukrudtsbekæmpelse i samarbejde med VA 4 

Række 
Det blev bemærket, at miljøgruppen gerne ville involveres i dette arbejde. Michael Willumsen ville gerne 

orientere miljøgruppen. 

 
Aftalen ligger i dropbox: ”4D Aftale om fælles indkøb og drift af maskine til ukrudt bekæmpelse” 

 
Afdelingsbestyrelsen godkendte aftalen og Michael Willumsen ville fremlægge aftalen hos VA 4 Række. 

 

 Status på afvaskning af huse – samarbejde med jobcenteret 

Michael Willumsen orienterede om Teknologisk Instituts prøver: der var fundet asbest i prøverne. Sagen 
afventede nu kommunen. 

 
Ejendomskontoret arbejdede videre med projektet.  

 
Der blev spurgt ind til Ejendomskontorets arbejde med asbestplader og asbestbeholdere på 

genbrugspladsen.  

 
 Scene på Spættegrunden 

Udestod. 

 
5. Opfølgning  

A. Status angående ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 

Udestod. Afventede kommunen. 
 

B. Status – Ombygning af beboerhuset-arbejdsgruppe 
Der ville blive afholdt møde d. 18/3 kl 9.30. 

 
6. Grupper og udvalg 

A. Orientering - Vedligeholdelsesreglementet-arbejdsgruppe 

Der var afholdt et møde. Vedligeholdsreglementet var gennemgået og der ville blive arbejdet videre med 
dette. 

 
B. Orientering - Udearealer – ”Udendørs vedligeholdelsesreglement”-arbejdsgruppe 

Tommy Larsen ville fremsende materiale til afdelingsbestyrelsen snarest.  

 
C. Orientering - Kvarter udtryk og byfornyelse 

Der bliver fremsat forslag til beboermødet, gruppen fortsatte arbejdet. 
 

D. Orientering - Følgegruppen vedr. renovering 
Næste møde var 8. juni.  

Det blev diskuteret om huslejen burde stige. Michael Willumsen svarede, at det måtte være muligt at finde 

midler indenfor nuværende langtidsplan, alternativt findes andre og bedre finansieringsmuligheder. 
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E. Orientering - Fremtidens affaldsløsninger 
Høringsforslaget var endnu ikke godkendt hos kommunalbestyrelsen.  

Arbejdsgruppen ville afholde møde d. 19/3 om fremtidens affaldsløsninger.  

 
7. Post – se dropbox 

07-03-2015 Miljøforum 
Aflyst  

 
07-03-2015 Kursustilbud fra BL 

Ingen udtrykte ønske om at deltage på dette kursus. 

 
04-03-2015 Ansøgning om midler til kunstprojekt, Lena 

Se punkt 4C. 
 

02-03-2015 Oplæg til afdelingsbestyrelsens beretning, Flemming 

Se punkt 4B 
 

28-02-2015 Beboerarrangementer, Flemming 
Mail fra sidste møde: udefrakommende beboeres deltagelse i arrangementer er ok, så længe dette er en 

note i budgettet på konto 119 

 
28-02-2015 Orientering om byggesagen, Lena 

27-02-2015 Lokalplan og kvartersfarver, Lena 
27-02-2015 Beretning fra beboerhusudvalg, Anita  

16-03-2015  Lavtemperaturfjernvarme og legionella, Tommy 
16-03-2015 Invitation til ”Temamøde for beboerdemokrater med byggesager” 

Flere af afdelingsbestyrelsens medlemmer udtrykte ønske om at deltage 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

 
9. Eventuelt 

Vedr. Hjemfald: Flemming V. Wallin orienterede. 

 
Det blev besluttet, at Michael Willumsen inviterer til beboertemamøde om alternative materialer til 

plankeværker og lign. 


