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Referat afdelingsbestyrelsesmøde onsdag  

den 29. oktober 2014 

 

Deltagere:  

Hassan Ameri, Inge Lise Jørgensen, Astrid Hansen, Finn Stubtoft, Ole Jensen, Michael Willumsen, 

Jens Arne Nielsen, Bente Baudier, Henriette Ørberg, Hans Kristian Andersen 

BO-VEST: Michael Willumsen (MIW) og Rebecca Malmstrøm Jacobsen 

 

1. Formalia 

Valg af dirigent og referent 

Finn Stubtoft blev valgt til dirigent. 

Rebecca Malmstrøm Jacobsen blev valgt til referent. 

Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordnen og referat godkendt. 

 

2. Unge i beboerdemokratiet: 

2 workshops afholdes den 6. november fra kl. 17-21 og den 10. december kl. 17-20. 

Datoerne er godkendt af bestyrelsen. 

Workshopsne afholdes på adressen Hjortens Kvarter 10. 

 

3. Budgetkontrol:  

 

Michael Willumsen fremlagde de vigtigste punkter i budgetkontrollen: 

Der er et forventet overskud på 213.000 kr. 

Afvigelser: 

Renovationen er blevet dyrere pga. takster, 27.000 kr. 

Selvrisikoen er på 80.000 kr. 

Rentetilpasningslånet er ikke på 80.000 kr., men 4 gange 80.000 kr. Altså 320.000 kr. 

BO-VEST: 

Michael Willumsen orienterede: 

Bygningsarbejdet går godt fremad.  

Planerne om de nedgravede molokker skal godkendes af kommunen. 
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4. Dropbox: 

Finn Stubtoft gav en kort præsentation af Dropbox. Her kan man dele filer med hinanden, 

og man er sikker på backup af sit arbejde. Det er muligt at have det på alle sine medier 

som f.eks. bærbar, iPad osv. 

Der vil blive arrangeret en aften hvor Finn forklarer brugen af iPads, herunder Dropbox. 

Det vil blive undersøgt, om der skal købes iPads til bestyrelsen. 

 

5. Julefrokost: 

Holdes den 9. januar 2015. 

Holdes måske på Felix Steakhouse hvis dette kan arrangeres. 

Hassan og Hans Kristian er i julefrokostudvalget, og står dermed for planlægning af 

julefrokosten. 

 

a) Lyskæder: 

Der sættes lyskæder i 1-2 træer foran beboerhuset. 

Ejendomskontoret sørger for at købe lyskæder og hænge dem op.                                      

Den 1. december tændes lyset. 

 

b) Juletræsfest: 

Afholdes mandag aften den 1. december. 

Arrangementet starter kl 17:00. 

Træet tændes, og julegløgg og æbleskiver serveres. 

Hans Kristian står for arrangementet. 

Man skal være opmærksom på, at huset skal bookes den 1. december hvert år lidt på 
forhånd. 

Michael Willumsen sender besked ud om dette og om festen den 7. december. 

 

6. Punkter til næste møde: 

Nyt fra administrationen 

Aktionsliste 

Byggesagen 

Unge i beboerdemokratiet 

Nyt fra kontaktperson 
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Nyt fra bestyrelse og udvalg 

Figenbladet 

 

7. Eventuelt 

Gymnasiet brug af containere: 

Flere elever smider mad i byggecontainerne. Michael snakker med gymnasiet om dette. 

 

Supplering til det grønne udvalgt: 

Der ventes på at byggeriet bliver færdigt. Tingene står lidt stille lige nu pga. dette. 

Jens Arnes kone skal med i udvalget. Udvalget skal suppleres. 

Udvalget skal mødes nogle gange i forbindelse med byggesagen, og holde løbende kontakt 

med Michael. 

Senere skal strukturen i grøntudvalget diskuteres. Der vil blive fundet en aften i januar til at 

holde et møde. 

 

Næste møde: 

Afholdes den 19. november. 

 

 

 

 

 

 

 

 


