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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 7. maj 2015 

Tid og sted: Beboerhuset i Hjortens Kvarter kl 17:00 

 

Deltagere: Finn Stubtoft, Jens Arne Nielsen, Ole Jensen, Bente Baudier, Astrid Hansen, 

 Hans Kristian Andersen, Merete Søkjær, Susan Steinhauer og Brian Finn Jørgensen 

BO-VEST: Michael Willumsen, 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 

Dagsordenen blev godkendt 

- Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt 

 

2.               Budgetkontrol via balance 

Budgettet blev gennemgået på mødet. Astrid Hansen havde nogle spørgsmål til balancen, særligt 

til konto 134.100 ’korrektion vedrørende tidligere år’. 

Michael Willumsen vil undersøge de punkter der er tvivl om, til næste møde.  

 

3.               Nyt fra administrationen 

Budget for 2016 forventes færdigt inden sommerferien. På det førstkommende møde i juni vil 

budgettet være klar.  

Der afholdes et møde med Tine Sønderby den 18. maj 2015.  

Legepladsen som byggeprojektet har påbegyndt, skal færdiggøres hurtigst muligt. 

Varslinger skal overholdes, bla. i forbindelse med parkeringspladserne. 

Michael Willumsen har været til evalueringsmøde hos MT Højgaard, for at få afsluttet 

bygningsprojektet ordentligt. De er færdige den 22/7.  
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Der blev orienteret om MgO-pladerne. Da pladerne ikke er vandfaste, er opsætningen af dem 

stoppet.  

Der vil blive sendt brev ud om korrekt brug af molokkerne, til beboerne i Fisken og Bjørnen.   

Bestyrelsen har vedtaget, at der ikke vil blive foretaget markvandring i år. 

 

4.               Nyt fra kontaktpersonen 

Generalforsamling den 20. maj 2015 kl 19:00. Det forventes at alle 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer deltager. 

Finn Stubtoft har deltaget i et møde på Boligkontoret Danmark. Han mødtes med Mia Felbo 

Kolding fra Boligkontoret Danmark og Louise Hansen fra BO-VEST omkring afslutning af projektet 

’Unge i beboerdemokratiet’. Der laves en afsluttende rapport, hvor Finn Stubtoft og Astrid Hansen 

repræsenterer afdelingen. 

 

5.               Nyt fra udvalg og grupper 

Madklubben kører fint med overskud og ca. 20 faste deltagere. Der afholdes grillfest i juni.  

Det blev vedtaget på mødet, at der sættes to udhængsskabe op nede ved Genbrugsgården.  Det 

blev desuden vedtaget, at der skal indhentes tilbud om, at få sat en elektronisk skærm op ved 

ejendomskontoret.  

I Aktivitetsudvalget har der været afholdt møde. Der er blevet lavet flere forskellige grupper, som 

nu skal op at køre. Arbejdet med jubilæumsfesten er påbegyndt.  

Det er vedtaget at billardbordet skal afhændes, og de gamle stole skal forsøges sælges. 

Genbrugsgruppen havde møde den 21. april. Der er ved at blive udarbejdet nogle aktiviteter.  

Forslaget om at have åbent 2 gange om ugen i Genbrugsgården bliver ikke udført.  

Velkomstudvalget har været ude og byde nye beboere velkommen. Det blev modtaget meget 

positivt.  

 

5. A           Beboerhus 

Rengøring af beboerhuset skal tages op i beboerhusgruppen, så den kan blive organiseret 

ordentligt.  

  

6.              Vedligeholdelsesreglement 

Ole Jensen, Astrid Hansen, Bente Baudier og Michael Willumsen kigger på reglementet. 
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7.              Bydelsfest 

Der skal snart være bydelsfest. Aktivitetsudvalget skal bevillige penge til dette.  

 

8.               Figenbladet 

Deadline er den 25. maj. Der skal informeres om udvalgene i bladet. De næste 3 datoer for 

hvornår spiseklubben mødes, skrives i bladet.  

 

9.                Kommunikation 

Hjemmesiden skal holdes opdateret og fornyes. Facebook siden og hjemmesiden skal supplere 

hinanden.  

 

10.               Eventuelt 

Fremover spises der kl 18:00 til møderne.  

På næste møde går Michael Willumsen ved punktet ’Eventuelt’, så bestyrelsen kan få afprøvet 

hvordan dette fungerer.   

 

11.               Punkter til næste møde  

                    Budgetkontrol 

                    Kommunikation 

 

                    Næste møde: Torsdag den 4. juni 2015 

                       

 

 


