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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 18. 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 
  Fravær:                Tonny Bodal 

  Afbud:                  Anita Wittusen 

 
  Dirigent: Lena Kujahn 

  Referent: Tina Søvsø Pedersen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt, dog med et par ekstra punkter. 

Ekstra punkt til Driften til og fra: Ansættelse af en gartner. 

Pris på driften af carporte hos BO-Vest 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 4.september 
Forretningsorden tilrettes af Tina, og godkendes på næste møde. 

 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet d.17. oktober 
Dirigent: Lena Kujahn 

Referent: Tina Søvsø Pedersen 
 

4. Evaluering af Beboermødet d.13.september 

Behandling af Indkomne forslag:  
Lokalplansforslag (i dropbox) om højde på hegn v. Kirkegårdsgrunden og Spættegrunden og 

overdækning på pergolaer.  
Orienterende oplæg om driftssamarbejde blev godt modtaget. 

Tommys forslag om renoveringen, som blev fremsat på beboermødet, blev sendt tilbage til 
byggeudvalget. Beboermødet nedstemte ønsket om yderligere behandling på endnu et beboermøde. 

Referatet fra beboermødet samt resultatet af stemmesedlen om tilkøb og tilvalg fra ekstraordinært 

beboermøde kommer med i Beton Hjertet. 
 

5. Økonomi og drift 
A. Aktionslisten 

Denne blev gennemgået og nye punkter blev tilføjet.  

Se Aktionslisten som følger med dette referat. 
B. Økonomi 

Det blev aftalt, at der ansættes en ejendomsfunktionær/gartner til erstatning for en tidligere 
ansat. Denne skal fungere som fagleder for udeområderne og starter den 1.1.2018. 

 
C. Driften til og fra 

A. Driftssamarbejde: Forslaget til driftssamarbejde blev forelagt, og vil blive behandlet på 

det kommende driftsudvalgsmøde. 
Pris på BO-Vest som administrator på vores carporte? 

Prisen er en 1/5 administrationsbidrag pr. carport. 
Rengøring/oprydning af affald på udearealet omkring beboerhuset skal tilses af 

ejendomsfunktionær. 

Prioritering af opgaver tages efter næste markvandring. 
Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at vi fortsat ikke vil bruge pesticider i afd. VA4 SYD. 

Bestyrelsen meddeler dette i Beton Hjertet samt på et senere beboermøde. 
Driften fortsætter med at opsamle data på tidsforbrug på de forskellige opgaver.  
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B. Markvandring dato: Den 27. september 2017 kl. 15.30 med efterfølgende spisning. 
 

D. Beboerhenvendelser: 
Der var forslag fra en beboer om at, antallet af parkeringspladser til campingvogne reduceres i 

Ørnens Kvt. Antallet af pladser er vedtaget på et beboermøde og hvis dette skal ændres, skal 
der stilles forslag om dette på et beboermøde. 

 
6. Aktiviteter 

A. Opsamling af arbejdsopgaver: 

Årskalender kan ses på dropbox 
Årshjul: Christel 

Kalender: Lena 
Facebook: Lena 

Hjemmesiden: va4syd.dk: Tina  

DROP BOX/Bestyrelsesweb: Lena 
 

7. Grupper og udvalg 
- Fra Lysambassadøren: Intet nyt. 

- Fra Genbrugsgruppen: Intet nyt. 
- Fra Beboerhusudvalget: Det er aftalt at vores aktivitetsmedarbejder deltager en gang pr. 

mdr. Der er arrangeret en fredagsbar med musik. Overskuddet bruges til musik og 

forplejning. 
- VA bestyrelsen: Intet nyt 

- Byggeudvalg: Christel taler med Tanja i morgen på byggeudvalgsmødet, og har inviteret 
beboerne i Parterre til en præsentation af materialet på søndag. 

 

8. Kurser, konferencer o.lign. 
- IPAD kursus for let øvede d.24. oktober kl.18-20. deadline d.3. oktober. 500 kr. pr. person. 

Lena er tilmeldt. 
 

- Kursusreferater: 

-  BO-Vest konferencen: Lena orienterede:  
Regeringens ønske om at ændre almen nyttige boliglån fra realkreditinst. Til statslån, der vil 

udmunde i huslejestigninger. 
Landsbyggefonden vil arbejde med ny rammeaftale, der evt. vil begrænse 

lånemulighederne. 
Der sikres lære- og praktikpladser i 70% af alle nybygnings- og renoveringssager i det 

almene byggeri. 

- Et kursus om råderet ønskes. 
 

9. Post 
Ingen post 

 

10. Kommende møder: 
 

Hver 3. mandag i måneden fra d. 17. oktober:  d.20/11 og d.18/12. 
OBS! Michael kan ikke deltage på mødet den 16.10.2017, som dermed rykkes til den 17.10.2017. 

 
Ex.ord. beboermøde om driftssammenlægningen: Onsdag d.29.november. 

 

Byggeudvalgsmøder: 
Facadeekskurtion: torsdag d.12.oktober 

4 syd: onsdag d.25. oktober. 
Fælles byggeudvalg: tirsdag d.31. oktober 

 

11. Eventuelt 
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