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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 25. juli 2016, kl. 19:00  
Referat 
 
Tilstede: 

 

  Bestyrelsen: Anita Wittusen, Maja Reutzer, Tonny Bodal, Tommy Larsen og Flemming V. Wallin 

  Suppleanter: Christel Gyllenborg og Dorthe Larsen  
  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen 

 
  Dirigent: Flemming V. Wallin 

  Referent: Flemming V. Wallin 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 27. juni 2016 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 30. august 2016 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: ? 

 
4. Økonomi og drift 

A. Aktionsliste 

4) Nyt affaldssystem - bilag i Dropbox 
På beboermødet i september 2015 blev der afsat 1,8 mill. til projektet, hvilket har vist 

sig at være utilstrækkeligt – Entreprenørtilbud samt diverse omkostninger beløber sig til 
ca. 2,5 mill. kroner – Da der i afdelingsbestyrelsen, ikke er ønske om at lave et lån af 

egne midler med en løbetid på 10 år, så afsøger MIW alternative muligheder i 

samarbejde med BO-Vest. 
 

 Der afholdes ekstraordinært beboermøde den 30. august kl. 19:00 i beboerhuset – 

forslag vedrørende nyt affaldssystem er eneste punkt på dagsordenen. 
 Første indkaldelse indrykkes i august udgaven af Betonhjertet – FVW 

 Endelig indkaldelse inkl. forslag uddeles senest den 22. august – MIW 

 Oplæg til indendørs sortering inkl. økonomi – AW og MR 

 Det endelige forslag indeholder eksempel på affalds ø, placerings oversigt, økonomi 

og hvis det er mulig, oplæg til indendørs sortering inkl. økonomi. 

 Mulige dirigenter til beboermødet er Vinie Hansen eller Astrid Hansen - FVW 

 
B. Økonomi 

i. Budget 2017 - Dropbox 7 A 

Svar på nedenstående samt en opdateret budget version forelægges på senest på 
afdelingsbestyrelsesmødet den 30. august. 

 

Konto Spørgsmål/kommentar 

112.1 – Tillægsmoduler Hvilke ting er ikke omfattet af grundbidraget i 

administrationsbidrag til BO-Vest. 

112.1 – Administrationsbidrag boligorganisationen Betaler vi administrationsbidrag til VA? 

114 – Lønninger, egne funktionærer Udspecificeres 

114 – Boligtilskud, funktionærer Hvad er det? 

114 – Løsmedhjælper, løn mv. Udgiften reduceres til 0 kr. 

114 – Udgifter vedr. kontor Udgiften reduceres til 85.000 kr. 

116.2 – Bygning, klimaskærm Udgiften på 2.897.000 kr. skal forklares på 

beboermødet – rens og maling af facader 

119 – Afdelingsbestyrelsens udgifter Udspecificeres 

125 – Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. Sammenhæng med udgiften mellem 2016 og 
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2017 

201.4 – Instituioner En stigning svarende til hvad afdelingen pålignes 

fra kommunen, samt administrationsbidrag til BO-
Vest 

201.5 – Kælder mv. Hvilken kælder og hvorfor en negativ indtægt? 

201.6 – Garager/carporte/P-pladser Der ønskes ingen stigning i 2017 

201.7 – Særlig lejeforhøjelse i forbedret lejemål Sammenhæng med udgiften mellem 2016 og 
2017, samt konto 125 

203.6 – Overført fra opsamlet resultat Såfremt ovenstående er årsag til justeringer, 
samt andre ændringer, så tilpasses hvorved der 

opnås en maksimal huslejestigning på 3 procent  

 
C. Driften til og fra 

 Driftens oversigt for medgået tidsforbrug blev omdelt. Enkelte kommentarer omkring 

den enkelte punkter, og tidsforbruget. 

- Renholdelse omkring beboerhuser må gerne prioriteres 
 Driften har indkøbt, modtaget og ibrugtaget en ny græsslåningsmaskine, som udover 

slåning af almindelige plæner, også kan håndtere skrænter og skråninger. 

Maskinen funger godt, men kræver lidt tilvænning, hvilket kan ses på skråningerne 
omkring Ørnens parkeringsplads. 

 Affald som placeres ved porten til genbrugspladsen udenfor åbningstiden, håndteres i 

sidste ende af driften. 
 Driften har 2 vikarer ansat, og det fungere tilfredsstillende. 

 Plankeværk i Hanens Kvarter bør renoveres – AW og MIW undersøger 

 Hvor langt er renoveringen af skurene, jf. den prioriteringsplan der blev lavet i 2015?  

 

D. Beboerhenvendelser 

i. Manglende udendørs vedligeholdelse - bilag i Dropbox 
Svar jf. seneste afdelingsbestyrelsesmøde, samt yderligere korrespondance. 

Der er fundet løsninger på beboerens ankepunkter, og et krav omkring refusion er 
henvist til BO-Vest. 

ii. Støj fra motorcykel - bilag i Dropbox 

Opfølgning fra beboer, samt yderligere korrespondance. 
Sagen pågår forsat i BO-Vest regi. 

Beboerens ankepunkter giver anledning til et forslag til husordenen fra 
afdelingsbestyrelsen vedrørende kørsel og parkering af motorkøretøjer på afdelingens 

gangarealer - FVW 

iii. Græsslåning - bilag i Dropbox 
Opfølgning fra beboer, samt yderligere korrespondance. 

Der laves en afsluttende skrivelse til beboeren - FVW 
 

5. Aktiviteter 
A. Fokusgruppemøder - bilag i Dropbox 

Materialet er blevet kommenteret, og de endelige versioner tilgår byggeudvalget når de er 

færdige. 
AW tager sig af de officielle forpligtelser ved det indledende fokusgruppemøde den 29. august, 

da FVW er forhindret. Den primære kontakt mellem rådgiver og afdeling, i forbindelse med 
fokusgruppemøderne, vil indtil videre være FVW. 

Det forventes i øvrigt, at alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer deltager i alle fokusgruppemøder, 

da der efterfølgende er byggeudvalgsmøde med udgangspunkt i oplægget fra 
fokusgruppemødet.  

B. Prøve renovering af 5 tage i AB Syd - Dropbox 7 C 
Punktet vil blive behandlet i byggeudvalget på et senere tidspunkt. 

C. Driftssamarbejde - bilag i Dropbox 
Til mødet med VA 4 Række den 31. august 2016, deltager TL, MR TB, CG og FVW 
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6. Grupper og udvalg 

A. Ingenting 
 

7. Post 

A. 02-07-2016 - Budget 2017, Michael Willumsen 
B. 07-07-2016 - Status fra ABC, Mai Green Petersen 

C. 08-07-2016 - Eventuel prøve i 5 tage i AB Syd, Lisa Fomsgaard Nielsen 
D. 18-07-2016 - Om BO-VEST tilfredshedsundersøgels, Sidsel Sakse Bennetsen 

 
8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

 

9. Eventuelt 
 


