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Afdelingsbestyrelsesmøde 21. januar 2015, kl. 19:00 
 
Referat 
 
Til stede:   

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

  Suppleanter: Dorthe Larsen og Tommy Larsen  

  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen og Lenette Nielsen  
 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Lenette Nielsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
”Eventuel ombygning af beboerhus” blev tilføjet under 4. B. Planer for året 

”Fastelavn” blev tilføjet under 6. B Grupper og udvalg 
”Scene på Spættegrunden” tilføjet under C. Driften til og fra 

 
Dagsordenen blev godkendt med ovenstående tilføjelser 

 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 
Referatet blev godkendt 

 
3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde 9. februar 

Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Lenette Nielsen 
Kage: Dorthe Larsen 

 
4. Økonomi og drift 

A. Regnskabsbeboermøde 
Det blev vedtaget, at der afholdes regnskabsbeboermøde d. 24. marts 2015 kl 19.00 

Praktisk omkring beboermødet: 

- Materiale fra BO-VEST sendes ud før og diskuteres på møde d. 9. februar. 
- 23. februar afholdes regnskabsmøde for afdelingsbestyrelsen kl 17.00 

- Indkaldelse ud senest d. 24. februar: Første advisering i Betonhjertet til februar-udgaven (Flemming 
V. Wallin ville gøre dette) 

- Materialet skal ud d. 6. marts. 

- Valg: Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de ville genopstille i nuværende 
position. 

- Indkaldelse af dirigent: Flemming ville indkalde en dirigent.  
- Mad inden mødet: Maja og Anita ville organisere mad før mødet kl 17.30 

- Øl og vand: Anita er ansvarlig, hvis ikke Vibeke.  

- Michael organiserer bordopstilling og registrering 
- Det blev besluttet, at Michael fremægger regnskabet  

 
Vedr. Beretning om året der gik:  

- Flemming ville gerne sammenfatte, men ønskede bidrag fra bestyrelsen til indhold. Gerne inden d. 
9. februar.  

- Grupper og udvalg med godkendt kommissorie skal også komme med en beretning – Anita tog 

ansvar for at kommunikere dette ud til grupper og udvalg. Flemming gav mulighed for, at også 
grupper og udvalg kunne komme med bidrag, som han ville sammenfatte.  

 
B. Planer for året 

Vedr. Vedligeholdelsesreglementet:  
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- Flemming V. Wallin orienterede om, at BO-VEST har udarbejdet en skabelon for 

vedligeholdelsesreglementer, som det efterstræbes, at alle boligforeningernes 
vedligeholdsreglementer skal følge.  

- Der blev nedsat en arbejdsgruppe til dette med en fra driften (Michael Willumsen og Jørn Hegnsborg 

på skift) og tre afdelingsbestyrelsesmedlemmer (Tommy Larsen, Maja Reutzer og Flemming V. 
Wallin). 

- Michael Willumsen foreslog, at samme arbejdsgruppe samtidig ser på husordenen. Dette var der 
opbakning til. 

- Michael Willumsen blev valgt til tovholder på projektet. 
- Der foreligger PDF-materiale, som Flemming ville sende rundt. 

 

Vedr. Udearealer – ”Udendørs vedligeholdelsesreglement” 
- Der skal defineres, hvordan udearealerne skal væres: lavpraktisk: etablering af standarder.  

- Der blev nedsat en arbejdsgruppe: Fra afdelingsbestyrelsen: Tommy Larsen, Maja Reutzer. Fra 
Miljøgruppen: Benny Pedersen. Fra Driften: Jørn Hegnsborg. 

- Formål: Beskrivelse af standarden 

- Michael Willumsen opfordrede til, at arbejdsgruppen kom med konkrete retningslinjer, som driften 
kunne forholde sig til og leve op til. 

- Deadline ca. midt på året. 
 

Vedr. Ombygning af beboerhuset 

- Fra flere sider er der blevet udtrykt ønske om at fjerne kernen fra midten af beboerhuset. 
- Overslag over totale omkostninger: 200.000,- (heraf 130.000 til el og vvs) 

- Derudover omkostninger til trappe til kælder omkring 200.000,- 
- Der blev spurgt ind til ny indretning: rengøringsrum, el. 

- Det blev besluttet, at beboerhusgruppen og afdelingsbestyrelsen kunne gennemføre dette som 
fælles projekt. 

- Arbejdsgruppe: Maja Reutzer og Anita Wittusen fra afdelingsbestyrelsen og Michael Willumsen fra 

driften. 
- Michael Willumsen blev tovholder på opgaven 

- Forslag skulle være klar til beboermødet til september 
- Michael Willumsen ville indkalde til møde om dette 

 

Vedr. etablering af arbejdsgruppe omkring ”Kvarters-udtryk/byfornyelse” 
- Der var bred opbakning til dette. 

- Temabeboermøde annonceres i Betonhjertet 
- Ansvarlige: Dorthe Larsen og Flemming V. Wallin 

 
C. Driften til og fra 

FRA: 

 Status på driftsaftale for alternativ ukrudtsbekæmpelse i samarbejde med VA 4 

Række 
Der var udsendt oplæg til begge afdelinger. Der skulle laves et nyt oplæg. 

 
 Status på afvaskning af huse – omvendt osmose  

Det blev bemærket, at der ikke var bevilget eksterne mandetimer. 

Totale omkostninger til nu: 35.000 

Michael Willumsen forklarede, at det ikke er muligt for driften at løse denne opgave internt. 
- Forslag om at inkorporere det i langtidsplanen – således at maling og afvaskning slås sammen.  

- Flemming V. Wallin bemærkede, at træværket på nuværende tidspunkt ikke skal males: det må 
afvente renoveringsprojektet 

- Forslag om at finde arbejdskraft til løsning af opgaven gennem jobcenter/løntilskud. Godkendt af 
afdelingsbestyrelsen. Eventuelle omkostninger dækkes af konto 116: Istandsættelse af huse. 

Påbegynder arbejdet igen i maj. 
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Det skulle testes om afvaskning også vasker asbest ud. Til foråret ville Michael Willumsen invitere 

teknologisk institut ud og teste. 
 

 Status på IT/TV – møde i IT-gruppen?  

Michael Willumsen orienterede: 

- Der var afholdt møder, også med Dansk Kabel-TV (Søren Balslev) 
- Meget få tilbagemeldinger om problemer, dog vigtigt at anderkende at enkelte beboere kan have 

problemer pga. lange kabeltræk 
- Tilbud på opgradering af nuværende system: mellem ½ og 1 mio. kr. 

- Nyt fibersystem: 2,2 mio. kr. 
- Det blev foreslået, at afvente byggesagen i stedet for at bruge optil 1 mio. nu. – Michael Willumsen 

ville følge op med byggesagen nu for at undersøge om det kunne inkorporeres i denne. 

- God erfaring fra rækkehusene med at skifte ud efterhånden. 
- Beslutning: det forsøges at koble et nyt fibersystem sammen med byggesagen.  

- Det blev diskuteret, hvorvidt afdelingen skal binde sig til en fast leverandør over en periode mod at 
leverandøren installerer systemet. Driften ville følge op. 

  

 Bilvask på materialegården – er der indhentet tilbud? 

Michael Willumsen orienterede: 
- Der var indhentet pris på adgangssystem: 19.000 + moms. = 25.000,- kr. 

- Derudover skulle der laves vand og el: 15.000,- kr. 
- Derudover, diverse: 10.000,- kr. 

- Total, overslag: 50.000,- kr.. 

 
Betaling: 

- Det blev vedtaget, at indregne forskellige priser i forslaget. 10-25 kr., eller efter omkostninger. 
- Betalingen blev diskuteret: kontant og straks overført af driften til kontoen via MobilePay. 

- Michael ville sende forslaget rundt pr mail når det lå klar. 
 

Der vil blive fremsat forslag om dette på regnskabsbeboermødet i marts (hvis det bliver vedtaget, kan 

pengene findes på indeværende års budget). 
 

 Status på Ørnen 12 

Michael orienterede: 
- Forløbet er kørt korrekt og driften mener, at beboerne har levet op til kravene. Det er aftalt, at der 

males grundigt til foråret (og dermed dække de farver, der kan ses nu). 

 
TIL: 

Vedr. Scene på Spættegrunden 
Driften ville følge op på spørgsmål vedrørende scene. 

 
Vedr. Husk at inddrage resten af afdelingsbestyrelsen i mails 

 

Tommy fremsatte et ønske fra Miljøgruppen, som gerne vil være med ved ansættelse af folk til driften 
- Der blev opfordret til, at miljøgruppen fremsender ønsket skriftligt. 

- Det skal tilføjes, at hverken afdelingsbestyrelse eller nogen anden gruppering af beboere har 
arbejdsgiverbeføjelser. 

- Ved ansættelser er udgangspunktet at afdelingsbestyrelsen deltager ved ansættelse af driftens 

ledende medarbejdere, og at det er driftens ledelse som forestår ansættelse af det øvrige personale. 
Ved ansættelse af personale skal alle driftens arbejdsopgaver tilgodeses, hvorfor det er vigtigt at 

beboernes ønsker, krav og forventninger er grundigt beskrevet. 
 

5. Opfølgning  
A. Status angående ansvar for vedligehold af Svanens Stikvej 

Udestod. 
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B. Status – Følgegruppen vedr. renovering 

Flemming V. Wallin orienterede: 
- Der er møde d. 29. februar. Der fremsendes snarest dagsorden og info om formøde. 

- Prækvalifikation af entreprenører var sat i bero, da kun to entreprenører søgte. 

- Følgegruppen havde arbejdet på at reducere entreprisernes størrelse og derved gøre opgaven 
attraktiv for flere entreprenører. Det havde givet en forventet forsinkelse på 3-4 måneder i alt. 

- Ny projektleder ansat 
 

C. Status – Fremtidens affaldsløsninger 
Positiv evaluering af temabeboermøde afholdt den 19. januar 2015..   

Den etablerede gruppe (Anita Wittusen, Maja Reutzer, Anne-Lise Hansen, Lena Kujahn) og driften (Michael 

Willumsen) fortsætter arbejdet, således at der findes frem til en løsning, der kan forelægges beboermødet 
og indarbejdes i budgettet. Michael Willumsen ville indkalde til møde. 

 
D. Status – Kanalen, projekt vedr. genopretning 

Udestod. Anita Wittusen og Maja Reutzer ville fortælle når dette punkt igen skal være en del af 

dagsordenen. 
 

E. Punkter fra temamøde 
 Tablets/iPads – Dropbox 

Afdelingsbestyrelsen er begyndt at bruge Dropbox 

 Arbejdsbeskrivelser – forventninger til kvalitet og opgaver 

Se planer for året. 

 Husorden 
Se planer for året. 

 

F. Status på diverse beboerhenvendelser 
Øremærkede penge til rådighed hos Landsbyggefonden til handicap: Dette ville tages op i følgegruppen. 

 
Ingen øvrige henvendelser. 

 

6. Grupper og udvalg 
A. Forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde 

Flemming V. Wallin omdelte forretningsordenen og havde, som oplæg til diskussion, markeret relevante 
afsnit. 

Nye, præciserede sætninger: 

 ”Driften deltager i møder efter behov” 
 ”Møderne i afdelingsbestyrelsen ledes af en dirigent” 

 ”Afdelingsbeslutningens beslutninger føres til referat” 
Papirkopier skal ikke længere opbevares i fem år.  

 ”Referaterne sendes til afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomslederen og BO-VEST. Endvidere 
lægges det på afdelingens hjemmeside” 

 ”Afdelingsbestyrelsen behandler budget i samarbejde med ejendomslederen og fremlægger det til 

godkendelse på beboermøde” 
 

Det blev aftalt, at afdelingsbestyrelsesmedlemmer kigger forretningsordenen igennem og sender en mail til 
Flemming V. Wallin, hvis der er flere ændringer. Flemming V. Wallin ville følge op. 

 

B. Fastelavn 
Anita Wittusen orienterede: 

- 15. februar ville der blive afholdt Fastelavn i beboerhuset 
- Der ville blive afholdt møde om dette d. 22. januar.  

- Forventning om stor tilslutning til dette arrangement 
- Gratis at deltage; 10 kr. hvis børnene vil have en slikpose. 

- Der ville blive skrevet et indlæg til Betonhjertet 
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7. Post 

Udestod. Flemming V. Wallin ville følge op. 
 

Vedr. Husordenskursus: 

- Næste budget skal der sættes flere penge af til denne konto. 
- Tommy Larsen, Flemming V. Wallin, Maja Reutzer ønskede at deltage. Det blev godkendt af 

afdelingsbestyrelsen. De var hver især ansvarlige for at melde sig til. 
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 
Regnskab 

 

9. Eventuelt 
Flemming V. Wallin ville rette en forespørgsel til beboerhusgruppen til deres seneste referat vedrørende 
fotogruppen. 


