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 Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 31.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: Tonny Bodal og Christel Gyllenborg 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d.3. Og d.24.juli 
 

d. 24.juli Godkendt Mangler nyt referat fra d.6.juni. For eftertiden skriver Tina referat over 
projektoren. 

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

 
Dirigent: Lena Kujahn 
Referent: Tina Søvsø Pedersen 

 
4. Godkendelse af Forretningsordenen: udsættes til d.4.september: Mails fra Tommy og 

Tonny. Hvad er driftens opgaver og afd best opgaver. Lena forsøger at få et minikursus ud i 
afdelingen om bestyrelsesarbejdet. Michael vil gerne deltage. 

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

- opfølgning og stemmeseddel møde i byggeudvalget Dato d.21.august kl. 18.30. 
- Vi skal behandle stemmesedlen inden det fælles byggeudvalgsmøde d. 28.august. 
 

6. Økonomi og drift 
A. Aktionslisten: holdes a´jour af Tina. 

- Maja udarbejder exel-ark til regnskabsføring for grupper og udvalg med Jørgen. 
 

B. Økonomi 
- Kvartalsregnskab for 1.kvartal (budgetkontrol) (papirudg.)  

Renovation: 2016: 940.000kr. 2017: 800.000kr. Michael undersøger prisforskellen for den 
gamle ordning og den nye i 2017 i kommunen. 
Nyansat ”sommerfugl” Mikkel ansat i 3 måneder og John i 2 mdr. begge til at hjælpe med 
de grønne områder. 
Udspecificeret konto 119: afdelingsbest. udgifter og beboeraktiviteter. 
201 pkt.7: hvad er det: særlige lejeforhold i lejeforb. Lejemål. 
 

- Budget 2018: Forslag: En gartneruddannet på ejendomsfunktionærstilling til erstatning for 
tidligere ansatte. 
114: drift af materialegård – hvorfor? 
119: Advokatomkostninger( fjernes) Og 2x beboeraktiviteter?? 
204: driftssikring og anden særlig driftsstøtte mv. hvorfor forskellen på 539.000: 2017:3.738 
– 2018: 3.199 kr. 
Indtægt: Tilskud til el fra kommunen mgl…… 

- Kan vi nedarbejde huslejestigningen – helst til ingen stigning. 
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C. Driften til og fra 
- Driftssamarbejdsmøde d.2.august.  

Behandling af forslag til driftssamarbejde på afd.best.møde d.4.sept. 
- Affaldssortering: Genbrugspladsen: hvornår kommer der containere til stort glas og stort 

plastic? 
Molokkerne: Lys: hvornår bliver de rigtige lys opsat med døgnregulering? 
Kan vi sikre en bedre sortering i bioaffaldet (plasticposer) ved at bytte om på det og 
restaffaldet?  Michael kontakter Helene Agendacenter. 
Batteribeholdere bliver opsat efter ferien. 
Michael indhenter priser på åbning af molokkerne i begge sider.  

- Digitalt: Skal der afmeldes en internetbruger i forbindelse med driftens flytning? 
- Mail fra beboer vedr. molokker og græsslåning. 
- Michael undersøger vedr. græsslåning. 

 
D. Beboerhenvendelser: Ulovlig parkering udenfor båsene. Der er ikke ”parkering forbudt” skilte 

oppe. Derfor er det ikke forbudt, men uhensigtsmæssig parkering kan påtales af driften. 
Campingvognen i Uglen er flyttet. 
 

 
7. Aktiviteter 

A. Opsamling af arbejdsopgaver: 
Årskalender kan ses på dropbox 
Årshjul: Christel? 
Kalender: Lena 
Facebook: Lena 
DROP BOX/Bestyrelsesweb: Tina 
 

8. Grupper og udvalg 
A. Referat fra BO-Vests repræsentantskabsmøde. 
B. Lysambassadør på næste møde d.4/9. 

 
9. Post 

A. 08062017: Afdelingens styringsdialog til BO-VEST deadline 11.august. 
B. 26062017: Kursus fra BO-VEST: Digitalt beboerdemokrati 22.august. deadline d.8.august. 

Lena 
 

10. Kommende møder: 
Afd.best. Møde d.4.september: (dagsordenen 1. udkast i aug. Betonhjertet) 
Endelig Dagsorden til budgetbeboermøde d.13.september: budget og lokalplan og Indkomne 
forslag lokalplandispensation og driftssamarbejde. 
 
Hver 3. Mandag i måneden fra d.4.september: d.18/9, d.16/10, d.20/11 og d.18/12. 
 
 

11. Eventuelt 
 
 
 
 
 


