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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 4.september kl. 19:00  
Referat 
 

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: Tina Søvsø Pedersen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d.31.juli 

Referat godkendt. 

 
3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet d.18. september 

 
Dirigent: Lena Kujahn 

Referent: Tina Søvsø Pedersen 

 
4. Godkendelse af Forretningsordenen: se nuværende på dropbox 

Ændringsforslag sendes gerne på mail inden mødet til hele bestyrelsen. 
Forretningsordenen bibeholdes. 

 

5. Beboermødet d.13.september (Planlægning) 
Behandling af Indkomne forslag, lokalplansforslag (dropbox), stemmesedlen, orienterende oplæg 

om driftssamarbejde, suppleringsvalg (efter Flemming). 
Vinie er dirigent. 

Michael vil orientere omkring driftssamarbejdet. 
Resultatet af stemmeoptælling om reduktion af tilvalg og tilkøb udsendes sammen med materialet. 

 

6. Økonomi og drift 
A. Aktionslisten: holdes a´jour af Tina. Tina opdaterer fra tidligere liste fra 8. maj og sender ud 

med hvert referat.                   TIP 
- Maja udarbejder exel-ark til regnskabsføring for grupper og udvalg med Jørgen.        MAJA 

 

B. Økonomi 
Hjemfaldspligt er afviklet. Hvornår? Find et kortere svar! Er der forskel på ”frikøb 

hjemfaldsklausul” og ”Hjemfaldspligt”. Svar fra BO-VEST på mail 28/8: dropbox 
Michael orienterede omkring emnet. 

 
C. Driften til og fra 

A. Driftssamarbejde: ex.ord. beboermøde i november: Dato? 

Den 28. november 2017 kl. 19.00 
  Behandling af forslag til driftssamarbejde. 

 
B. Affaldssortering:  

- Containere til stort plastic og glas? Michael undersøger og orienterer på beboermødet. MIW 

-  
- Molokkerne: evaluering af systemet, kommunikation med kommunen fra d.3/8 (dropbox) 

-   
Skal molokgruppen genopstå: Maja, Anita, Michael og Lena? Gruppen genoptages.  

 
C. Markvandring?  
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D. Digitalt: Skal der afmeldes en internetbruger i forbindelse med driftens flytning?  

Michael undersøger dette.                MIW 
 

E. Beboerhenvendelser: 
Der var ingen henvendelser. 

 
7. Aktiviteter 

A. Opsamling af arbejdsopgaver: 

Årskalender kan ses på dropbox 
Årshjul: Christel? 

Kalender: Lena 
Facebook: Lena 

Hjemmesiden: va4syd.dk: Tina eller Lena?? Den tager Tina              TIP 

DROP BOX/Bestyrelsesweb: Tina 
 

8. Grupper og udvalg 
- Fra Lysambassadøren – Intet nyt 

- Fra Genbrugsgruppen – Intet nyt 

- Fra Beboerhusudvalget – Intet nyt 
- VA bestyrelsen – Der blev talt om renovering, nybyggeri af små boliger samt løst snak 

omkring sammenlægning af eksisterende boliger. 
- Lena er nu kommet ind i byggeudvalget. 

 
9. kurser, konferencer o.lign. 

- Nye kurser: minikursus hos os eller gratis intromøde i det nye hus d.3.oktober kl.18-20. 

deadline d.19.september. Lena tilmelder bestyrelsen som deltager på mødet den 3. oktober 
2017. 

- IPAD kursus for let øvede d.24.oktober kl.18-20. deadline d.3.oktober. 500 kr. pr.person. 
- Kursusreferater. Lena deltager. 

Foreningsmøde den 4. oktober deadline den 28. september. Lena deltager  

10. Post 
 

11. Kommende møder: 
Afd.best. 18. september: evaluering og opsamling af beboermødet d.13.september samt 

driftssamarbejdet. 
 

Hver 3. Mandag i måneden fra d.4. september: d.18/9, d.16/10, d.20/11 og d.18/12. 

 
 

12. Eventuelt 
Hvem bestemmer indretningen af bestyrelseslokalet: Beboerhusgruppen og evt.bestyrelsen i et 

samarbejde.   

 
 

 
 
 
 


