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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 19. februar 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 (ejendomsleder) 
 

  Fravær:                  Anita Wittusen, Tonny Bodal 

  Dirigent: Lena Kujahn 
  Referent: Tina Søvsø Pedersen (driftssekretær) 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 15. januar 2018 

Referat godkendt 
 

3. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet d. 19. marts 2018 
 

Dirigent: Lena Kujahn 

Referent: Tina Søvsø Pedersen 
 

4. Økonomi og drift 
A. Aktionslisten 

Michael gennemgik aktionslisten, se bilag. 

 
B. Økonomi 

Regnskab 2017 
Årets resultat udviser et overskud på kr. 1.219.900,-. 

Overføres til resultatskontoen hvorefter overskudssaldoen lyder på kr. 2.039.102,- der afvikles 
over 3 år. 

Overskuddet skyldes primært en besparelse på ejendomsskatter, forsikringer, renholdelse og 

div. Udgifter. Derudover har renteindtægterne været højere end budgetteret. 
Bestyrelsen godkendte regnskabet. 

Regnskabet vil blive uddelt før beboermødet, og ønskes det udvidet regnskab kan det afhentes 
på ejendomskontoret. 

 

C. Driften til og fra 
A. Driftssamarbejde 

Bemandingssituationen 
Betina Albretsen er ansat pr. den 1. marts 2018 i det grønne team, som også består af Per, Pia, 

Uffe og Ole. 
Arealerne vil blive opdelt til hver en ejendomsfunktionær, som vil få ansvaret for deres område 

– dog skal alle være behjælpelige i hinandens områder. 

Det blå team består af Alex og Kenny (som deles i det grønne og blå team). 
Jørn Hegnsborg har valgt at opsige sin stilling, og der skal findes en erstatning, Michael vender 

retur når vi er tættere på. 
Vi har fået en lærling Kasper, som vi skal have glæde af de næste 6 måneder. 

 

Datoer for kvartalsmøder 
Opstartsmøde uge 9 eller 10, Michael indkalder hele udvalget. 

Uge 15, uge 29, uge 41 og uge 2. 
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Fælles indkøb af beplantning til udearealer 
Der er lavet en fælles aftale for afdelingerne, men ikke for beboerne – Michael undersøger om 

det kan ændres. 

 
Landskabsarkitektsmøde: Afholdes den 23. februar 2018 kl. 10 i Svanens Kvarter 22. 

 
Effektiv drift: Martin kommer rundt til afdelingerne for at høre hvordan det står til. 

 
Have/krybekældre: Hvad gør vi med oprydning af disse? Det tages op på et 

byggeudvalgsmøde. 

 
B. Renoveringen: (Byggeudvalg) 

  Skal Tommy fra 4 række deles? 
  Michael tager den med Peter Føhrby, og vender retur 

  Belysningstur til sandkassen? 

  Nogen mener, at det er en god ide at tage hele bestyrelsen og driften med på tur i mørket. 
Der blev på sidste tur i Herstedøster vist intelligent belysning. Intelligent lys tænder eller 

kan give mere lys når et menneske bevæger sig i området, meget interessant. 
Næste tur bliver på næste afdelingsbestyrelsesmødet den 19. marts 2018 kl. 18. Vi mødes i 

beboerhuset. 

 
Nyhedsbrev til 4 syd. 

  Bliver til en pjece udgivet af BO-VEST. 
 

  Dispensation for lokalplanen: Møde med forvaltning og udvalg d.20.marts 
  Tommy og Lena deltager. 

 

Er det muligt at spare gebyret på råderetten (spørgsmål fra sidst) 
Man betaler et gebyr på 5% på individuel råderet, og 0% på kollektiv råderet (tilvalg i 

byggesag). 
 

C. Beboermøde den 5. marts 2018 

Planlægning af beboermødet 
Regnskab 

Beretninger 
Valg 

Indkomne forslag 
 

D. Beboerhenvendelser: Ingen henvendelser modtaget. 

 
5. Aktiviteter 

A. Opsamling af arbejdsopgaver: 
Årskalender kan ses på dropbox 

Årshjul:  

Kalender:  
Facebook:  

Hjemmesiden: va4syd.dk:  
DROP BOX/Bestyrelsesweb: 

 

6. Grupper og udvalg: Fællesmøde- dato? Planlægning af mødet efter valget. 
- Fra Lysambassadøren:  

- Fra Genbrugsgruppen: referat fra møde d.22/1, kommissorium og regler for 
genbrugspladsen (forslag til beboermødet) (mail af 3/2) 

- Fra Beboerhusudvalget: referat fra møde d.1/2 (mail af 7/2) 
Kompetencer. 

- VA bestyrelsen:  
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- Byggeudvalget: 
- Udvalget om:  

Udearealer, Råderet mv., Husorden, Vedligeholdelsesreglement. Michael indkalder til møde 

- Kanalfølgegruppen: referat i dropbox-VA 4Syd- grupper og udvalg. 
 

7. kurser, konferencer o. lign. 
Ingen bemærkninger. 

 
8. Post:  

Beboerhusgruppen har været ude og kigge, måske der var noget de kunne bruge til beboerhuset. 

Vi afventer svar. 
 

Mail af 12/2: Nyhedsbrev fra BO-VEST. 
Ligger på dropbox 

 

9. Kommende møder: 
Mail af 30/1: Mødeplan 1. halvår. 

 
Afdelingsbestyrelsesmøder: 

3. Mandag i måneden d. 19/3, d. 16/4 og 21/5.(pinse) afventer ny dato. 

 
Punkter til dagsordenen til næste møde: 

Evaluering af beboermødet. 
Indlæg til Betonhjertet. (Fast dagsordenpunkt) 

 
 

10. Eventuelt 

Samarbejdet i afdelingsbestyrelsen 
Demokratinet.dk giver svar på mange spørgsmål omkring et godt bestyrelsesarbejde. 

 

 
 


