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Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016, kl. 19:00 
Referat 
 
Tilstede: 

 

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

  Suppleant: Dorthe Larsen  
  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen og Sofie T. Pedersen 

 
Afbud: Christel Gyllenborg. 

 

  Dirigent: Flemming V. Wallin 
  Referent: Sofie T. Pedersen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 4 vedrørende erhvervslejemål i parterrehusene, hvorved resterende punkter flyttes en 
plads. 

Godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 30. august 2016 

Godkendt.  
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet den 3. oktober 2016 

Dirigent: Flemming V. Wallin 
Referent: Sofie T. Pedersen 

 
4. Erhvervslejemål i parterrehusene 

Beboere som har tilknyttet en erhvervskontrakt på en del af lejemålet, bør tage kontakte til BO-Vest, 

for at få afklaret hvordan deres erhvervsleje håndteres i forbindelse med renoveringen.  
 

5. Beboermøde 
A. Budget 2017. 

I budgettet lægges der op til en generel huslejestigning på 2,39 procent, dog uden at lejen for 
carporte og trailer p-pladser ændres. 

Tekster og tal i budgettet er tilpasset tidligere aftaler, ligeledes er beløbene på konto 119 blevet 

fordelt som aftalt. 
Enkelte elementer blev rettet, hvorefter afdelingsbestyrelsen godkendte budgettet. 

Budget, PPV plan samt antennebudget fremlægges på beboermødet af MW. 
 

B. Indkomne forslag 

 Der er indkommet et forslag fra Beboerhusgruppen vedrørende weekendleje af 

beboerhuset, og en deraf kommende tilpasning af lejen. 
 

C. Forslag fra afdelingsbestyrelsen 
 Driftssamarbejde med VA 4 Række 

Der var enighed om forslaget – FVW fremlægger på beboermødet.  

 Anvisningsaftale 

Der var enighed om forslaget – FVW fremlægger på beboermødet. 
 Molokplacering i Ravnens Kvarter 

Der var enighed om forslaget – AW fremlægger på beboermødet. 

 Ændring af husorden – kørsel med motorkøretøjer på gangarealer 

Der var enighed om forslaget – TB fremlægger på beboermødet. 

 Husdyrsreglement 

Der var enighed om forslaget – TL fremlægger på beboermødet. 
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D. Indkaldelse 

FVW udarbejder og sammensætter det komplette beboermøde materiale, og modtager hertil 
budget, PPV plan og antennebudget fra MW. 

Materialet skal ligge klar mandag den 12. september således at det kan trykkes og omdeles 

senest tirsdag den 13. september. 
 

E. Praktisk 
Der er fællesspisning for afdelingsbestyrelse, dirigent, referent og driftens repræsentanter kl. 

17:30 - AW sørger for bestilling og indkøb 
Driften sørger for bordopstilling og adgangskontrol – adgangskontrollen skal være mere synlig 

end ved beboermødet den 30. august. 

Maja byder velkommen beboermødet, og forestår valget af dirigent. 
 

6. Dagsordenspunkter til kommende møder 
Status på molokker.  

Evaluering af beboermødet.  

 
7. Eventuelt 

Fokusgruppemøderne blev rost.  
 

 

 
 

  


