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Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 19. marts kl. 19:00  
Referat 
 
Inviteret: 

 

  Bestyrelsen: Anita Wittusen, Maja Reutzer, Christel Gyllenborg, Herluf Ringgård og Lena Kujahn 

  Suppleanter: Tonny Lilja og Pia Petersen 
  Drift/BO-VEST: Michael Willumsen (ejendomsleder) 

 
  Afbud: 

  Dirigent: 

Anita Wittusen og Tonny Lilja 

Lena Kujahn 

  Referent: Tina Søvsø Pedersen (driftssekretær) 
 

 
A. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

B. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 19. februar 2018 

Godkendt 
 

C. Valg af dirigent og referent til afdelingsbestyrelsesmødet d. 16. april 2018 
 

Dirigent: Lena Kujahn 

Referent: Tina Søvsø Pedersen 
 

D. Konstituering og samarbejdet i afdelingsbestyrelsen: se Forretningsordenen. 
A. Formand: Lena Kujahn 

Kasserer: Anita Wittusen, Maja Reutzer 

Driftskontakt: Lena Kujahn 
Kursusansvarlig: Pia Petersen 

  
B. Kontaktpersoner til udvalg og grupper: 

Beboerhusudvalget (og evt. underudvalg): Maja Reutzer 

Genbrugsgruppen: Herluf Ringgaard 

Informationsudvalget: Lena Kujahn 
Miljøudvalg: Herluf Ringgaard 

      Driftsudvalget: Lena Kujahn, Maja Reutzer, Pia Petersen Christel Gyllenborg 
 
C. Repræsentanter i eksterne udvalg mm.: 

OBS-gruppen. Den kriminalpræventive enhed: Pia Petersen og Maja Reutzer 

Lysambassadør: Christel Gyllenborg 
BO-VEST´s repræsentantskab: Lena Kujahn undersøger antallet af personer.        Lena Kujahn 

Antenneforeningens repræsentantskab: Maja Reutzer og Herluf Ringgaard 
BL: Lena Kujahn undersøger antallet af personer.           Lena Kujahn 

 

E. Økonomi og drift 
A. Aktionslisten 

Uffe Houmann (gartner) er stoppet den 28. februar 2018.  
Betina Albertsen er startet den 1. marts 2018, og har flere kurser der svare til en gartner. 

Vi søger en ny mand/kvinde til opgaver på teknik, Michael Willumsen vender retur når der er 

nyt.                   MIW 
Der arbejdes stadig på Internet forbindelsen til huset.            MIW 

Kode og låsesystem er lige på trapperne både til bestyrelseslokalet, beboerhuset og 
ejendomskontoret.                  MIW 
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B. Økonomi 
Intet nyt 

 

C. Driften til og fra 
A. Driftssamarbejde 
Markvandring: Den 16. april 2018 kl. 18.00. 

Kvartalsmøder i driftsudvalget: Michael Willumsen vender retur.                  MIW 
Orientering om datalinjer og infoskærme: Mail fra BO-VEST: Ingen infoskærm i afdeling VA4 

Syd, dog er der kommet et sikkert/lukket net fra Domea.  

 Mail fra R.R. om vand i parterre. (25/2): Der er styr på sagen. 
 Fælles indkøb til beboerne hos Plantorama: Dette er droppet, da det ikke kan lade sig gøre. 

 BO-VEST undersøger alternative muligheder for fælles indkøb. 
Molokker: Vi forsøger at få en tømningskalender, lykkes det, vil den findes på 

ejendomskontoret.                    TIP 

  
Michael Willumsen informerede omkring samarbejdet, og vi har før omtalt, at 

ejendomsfunktionærerne ville få eget område med eget ansvar, men det er vi gået væk fra 
igen.  

Vi vil fremover have flg. Områder/Teams: 
Grøn (udearealer): Pia Vejleby og Betina Albertsen 

Grå (suge/feje, affald mm.): Per Larsen og Ole P. Østergaard 

Blå/grå (beboerservice): Kenny Mickelborg og Alex Christiansen 
Alex Christiansen bliver muligvis den nye Ejendomsmester for begge afdelinger efter Jørn 

Hegnsborg fratrædelse. 
Michael Willumsen og Alex Christiansen vil blive mere synlige på områderne, for at se, om alt er 

som det skal være, eller om noget eventuelt kan gøres bedre. 

Vi har i øjeblikket en lærling Kasper Kuhlmann som i øjeblikket er på beboerservice sammen 
med Kenny Mickelborg, og når vejret vender, vil Kasper Khulmann være at finde i det grønne 

område.  
  

B. Renoveringen: (Byggeudvalg) 

Vi afventer en mødeindkaldelse fra Michael Willumsen vedr. rammer for arbejdet i flg. udvalg:  
Dato for første møde: Den 14. maj 2018 kl. 18.00. 

Råderet 
Vedligeholdelsesplan 

Udearealer 
Oprydning i kældre, skure og haver. 

Planteopbevaring.  

Husorden. 
Mail fra beboer om han må deltage i byggeudvalget som 3.beboer udpeget af afd.best. Lena 

Kujahn sender brev til beboeren om, at en enig bestyrelse fastholder sammensætningen af 
byggeudvalget med afdelingsbestyrelsen og de 2 beboere.  

 

C. Respons vedr. renoveringsnyhedsbrevet: 
Fra beboere og os i Betonhjertet og facebookgruppen VA 4 syd. 

Der er kommet flere kommentarer på det manglende fulde beløb. Michael har lavet et 
regnestykke som han gennemgik på mødet.  

Det vil der komme et skriv i Betonhjertet om.                      Lena Kujahn/MIW 
 

D. Evaluering af beboermødet: 
Svar på T.M. spørgsmål til regnskabet er som følger (mail af 7/3): 
 

På konto 114 er der en stor besparelse fordi vi har været en mand for lidt i 2017, og alle 

udsving ift. til budget er til den positive side, så derfor for afdelingen et pænt overskud 

sammen med nogle uforudsete renteindtægter. 
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Overskuddet bruges til at dække nogle tidligere under finansieret udgifter til 

kloakrenovering, da det er besluttet at disse udgifter ikke vil blive dækket af byggesagen, 
som tidligere antaget. 
 

Konto 119 printes ud og lægges på ejendomskontoret med det udvidede regnskab 2018 til 

næste års regnskabsbeboermøde                      MIW 
 

 
E. Beboerhenvendelser: 

Ingen henvendelser. 

 
F. Aktiviteter 

A. Opsamling af arbejdsopgaver: 
Årskalender kan ses på dropbox 

Årshjul: Christel Gyllenborg kigger på det ved påsketid 

Kalender: Betonhjertet kvartalsvist: Lena Kujahn 
Facebook:  

Hjemmesiden: va4syd.dk: Referater og dagsorden: Tina Søvsø Pedersen 
DROP BOX/Bestyrelsesweb: Kan der komme undermapper i DROP BO          Lena Kujahn/TIP 

 
G. Grupper og udvalg: Sidste nyt: 

Fællesmøde- dato? Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde 

- Fra Lysambassadøren:  
- Fra Genbrugsgruppen:  

- Fra Beboerhusudvalget: Kompetencer. 
- VA bestyrelsen:  

- Byggeudvalget: 

- Udvalget om:  
Udearealer, Råderet mv., Husorden, Vedligeholdelsesreglement. 

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

H. kurser, konferencer o. lign. 

Intet nyt 
 

I. Gaver – Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde 
Hvornår giver afd.best. gaver når man stopper i afd.best. og/eller i grupper og udvalg? 

Til hvem? Repræsentanter og suppleanter? efter hvor lang tid. 
Ved runde fødselsdage? Til hvem? 

 

J. Kommende møder: 
Miljø og byudvalgsvandring den 17.april 2018.  

BL 9. kreds den 4. april 2018 
Fælles byggeudvalgsmøde 24. april 2018 

Bydelsmøde SYD den 26. april 2018 

Udvalgsmøde den 14. maj 2018 kl. 18.00  
VA Generalforsamling 24. maj 2018 

 
Afdelingsbestyrelsesmøder: 

3. Mandag i måneden d. 16/4 kl. 19.00, 21/5.(pinse) ny dato. D. 18/6. 
 

Punkter til dagsordenen til næste møde: 

Indlæg til Betonhjertet. (Fast dagsordenpunkt): 
 

K. Eventuelt 
Intet 
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