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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 24.juli, kl. 19:00  
Dagsorden 
 
Inviteret: 

 

  Bestyrelsen: Anita Wittusen, Maja Reutzer, Christel Gyllenborg, Tommy Larsen og Lena Kujahn 
  Suppleanter: Tonny Bodal 
  Drift/BO-Vest: Michael Willumsen 
  Dirigent: Lena Kujahn 
  Referent: Lena Kujahn 
  Afbud:  Christel Gyllenborg 
Fraværende: Michael Willumsen, Tina Søvsø Pedersen (u.t. Glemte at sende dagsorden og 

indkaldelse!!) Tonny Bodal. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d.3.juni: Godkendt, men visse 
punkter kan godt uddybes. Mangler nyt referat fra 6.juni med uddybet pkt. 

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet d.4. september 

 
Dirigent: Lena Kujahn 
Referent: Tina Søvsø Pedersen 

 
4. Forretningsordenen 

På hjemmesiden er den fra 2011 og referat fra mødet d.6.marts er den ikke ændret. Er der nogle af 
jer, der har den? 
Hvordan kommunikerer vi mellem møderne. Mailer vi løbende til hinanden eller samler vi op til en 
uge før, hvor dagsordenen kommer ud? 

 
5. referat fra ex.ord. beboermøde d.21.juni. 

- opfølgning og stemmesedlen: næste møde i byggeudvalget d.? 
d.28.august er fælles byggeudvalgsmøde med 4 nord, da skal vi ikke behandle 
stemmesedlen, men det færdige resultat. 

 
6. Økonomi og drift 

A. Aktionsliste 
- Maja udarbejder exel-ark til regnskabsføring for grupper og udvalg: Hun finder en dag med 

Jørgen H. 
- Tina: er det dig, der holder aktionslisten ajour? 

B. Økonomi 
- Kvartalsregnskab for 1.kvartal (budgetkontrol) (papirudg.) 
- 1. udkast til Budget 2018 (papirudg.) 
- Blev gennemgået overfladisk: 
- Hvorfor en huslejestigning, når der var overskud for 2017. Kort gennemgang af 

ændringerne for budget 2017 til 2018. 
 

C. Driften til og fra 
- Referat fra driftssamarbejdsmøde. Nyt møde d.2.august. 
- Materiale i Dropbox under mappen driftssamarbejde 16-07-2017 
- Driftssamarbejdet bliver behandlet på næste afd.best. møde efter behandling på 

fællesmødet med 4 række d.2. August. 
- Affaldssortering: Hvordan går det på genbrugspladsen: hvornår kommer der containere til 

stort plast og glas? Hvordan sikrer vi, at der ikke kommer plasticposer i bioaffaldet? Bytter 
om på ”restaffaldscontaineren” og ”bioaffaldscontaineren”? Bedre lys ved molokkerne og 
med tidsregulering. 

- Digitalt: Skal der afmeldes en internetbruger i forbindelse med driftens flytning? 



 
4 SYD 

 
 

2 
 

 
D. Beboerhenvendelser: Anita mailer til Michael om en beboerhenvendelse om ulovlig parkering. 

 
7. Aktiviteter 

A. Opsamling af arbejdsopgaver: 
Årshjul: Christel? 
Årsplan: Lena – se dropbox 
Kalender: Lena 
Facebook: Lena: der skal renoveres i beboerlisten. Nogle er ikke bosat i vores afdeling. 
DROP BOX/Bestyrelsesweb: Tina 
Indlæg til Betonhjertet: Fraflytning, grupper og udvalg og tilfredshedsundersøgelsen, findes i 
dropbox.  
 

8. Grupper og udvalg 
A. Referat fra BO-Vests repræsentantskabsmøde. 
B. Referat fra Antenneforeningens repræsentantskabsmøde. 

 
9. Post 

A. 08062017: Afdelingens styringsdialog til BO-VEST deadline 11.august. Lena sender den efter 
svar fra Vibeke Rønning. 

B. 26062017: Kursus fra BO-VEST: Digitalt beboerdemokrati 22.august. deadline 
d.8.august.(Lena) 

 
10. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Budgetbeboermøde d.13.september 
Fast dagsordenspkt: indlæg til BETONHJERTET  
Kurser 
Skure og plankeværker i genbrugsplast? 
 
Kommende møder i afd.best.: hver 3. Mandag i mdr., så man kan nå deadline til 
BETONHJERTET.  
D.4.sept. D.18.sept., d.16.okt., 20.nov., 18.dec. 
 Håber det er ok for de fraværende. 
 

11. Eventuelt 
 
 
 
 


