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Referat afdelingsbestyrelsesmøde den 05. marts 2015 

 

Inviterede:   Hassan Ameri, Inge Lise Jørgensen, Finn Stubtoft, Jens Arne Nielsen, Ole Jensen, 

Michael Willumsen, Bente Baudier, Astrid Hansen, Hans Kristian Andersen. 

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

 

1. Formalia 

 

- Valg af dirigent og referent 

Finn Stubtoft blev valgt som dirigent 

Rebecca Malmstrøm Jacobsen blev valgt som referent 

 

- Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

- Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 26. februar 2015 

Referat godkendt 

 

2. Nyt fra administrationen 
 

3. Regnskab 2014 
Tages under punkt 4 

 

4. Styring af økonomi i udvalgene 
Der bliver oprettet et regneark, og der konstitueres en kasserer, der administrerer udvalgenes 

økonomi. Der skal være 2 der godkender og underskriver forbrugsbilagene. 

Udvalg og kommissorier tages op en gang om året, forud for kommende beboermøder.  

  

5. Planlægning af beboermøde den 17. marts 
Dagsordenen til beboermødet er gennemgået og rettet. 

Under punktet ’Godkendelse af nye kommissorier’ berettes der om udvalgene. 

Jens Arne snakker om Aktivitetsudvalget, Bente om Beboerhusgruppen, Astrid nævner 

Udeudvalget, Hans Kristian snakker om Genbrugsgruppen og Ole om Legepladsudvalget. 

Bente taler om Husordenen.  

Under indkomne forslag: Bestyrelsen har på mødet udfærdiget et forslag til afstemning om 

hækkene.  

Under punktet Husordenen: Som konsekvens af et indkommet forslag, stiller bestyrelsen 

forslag til, at man under husdyrsreglementet ændrer ordet ’muskelhund’ til ’Ulovlige hunde’ 
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6. Nyt fra kontaktpersonen 
Renteindtægterne stemmer ikke overens. Astrid tager det op i VA’s bestyrelse.  

Der bliver afholdt en bestyrelseskonference i BO-VEST den 3-4. oktober 2015 ved Kobæk 

Strand. 

 

7. Nyt fra bestyrelse og udvalg 
 

8. Figenbladet 
Udkastet til bladet blev vist på mødet.  

 

9. Eventuelt 
Michael Willumsen undersøger den nye plantning af snebærbuske.  

Michael undersøger til næste møde, om der skal laves en råderetssag vedrørende at få flyttet 

sin vaskemaskine og opvaskemaskine tilbage. 

Der skal findes en løsning omkring afskaffelse af jordaffald og fliser.  

 

10.  Punkter til næste møde 
Konstitueringer  

Konstitueringer i forhold til udvalgene 

Forretningsordninger 

 

 

Næste møde er tirsdag den 7. april 2015 kl 17:30 

 


