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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 6. august 2015 

Tid og sted: Beboerhuset i Hjortens Kvarter kl 17:45 

 

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

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

BO-VEST: Michael Willumsen, Rebecca Malmstrøm Jacobsen 

Afbud: Astrid Hansen 

 

 

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 den 4. juni 2015 

Referatet blev godkendt  

 

2.               Budget 2016 

Det reviderede budget blev gennemgået på mødet. Der var ingen bemærkninger til 

budgettet 

  

3.               Nyt fra administrationen 

De sidste boliger er blevet afleveret fra MT Højgaard. Den sidste mangelgennemgang 

foretages den 22. august. Hele byggesagen afleveres i starten af september til Bo Vest og 

beboerne.  

Der blev afholdt en afstemning vedrørende en åben container til jord uden for 

Materialegården, der skal være på prøve i et år. Det blev vedtaget at containeren skal stå 

dernede i 1 år, med 3 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme. 
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4.              Hårde hvidevarer 

Flere beboere har oplevet problemer med køle-fryseskabene. Michael Willumsen vil finde 

ud af hvad der er gået galt, og hvad der skal ske fremadrettet. Dette findes der svar på 

hurtigst muligt. Der undersøges hvilke køleskabe der bruges nu, og om de lever op til 

bestyrelsens krav.  

 

5.              Affaldshåndtering 

Michael Willumsen vil kontakte HTH omkring mulighederne for flere fraktioner under 

håndvasken. Dette er dog noget der skal ordnes på længere sigt, og ikke her og nu.  

 

6.               Beboermøde 

Beboermødet afholdes den 15. september. En uge før sendes materiale, herunder 

budgettet ud.  

 

7.               Nyt fra kontaktpersonen 

Da Astrid Hansen var syg, blev punktet udeladt til næste møde.  

 

8.               Husorden 

Vedligeholdelsesreglement, husorden og råderet sendes ud til bestyrelsen. Dette 

gennemgås på næste bestyrelsesmøde den 3. september, hvor det besluttes om det skal 

med på beboermødet den 15. september.  

  

9.               Nyt fra udvalg og grupper 

Bestyrelsen vedtog, at udbetaling af honorar til instruktørerne, foretages af Hans Kristian 

Andersen. Navn, adresse og cpr-nummer på instruktørerne afleveres til Bo Vest.  

Michael Willumsen undersøger, om det er den rigtige procedure. Flere i bestyrelsen har 

udtrykt tvivl om, hvorvidt det er den rigtige måde at gøre det på.  

Der er møde den 18. august i Aktivitetsudvalget hvor der laves et budget. Dette sendes ud 

til bestyrelsen, for at give et overblik over de forventede udgifter for resten af året.  

Møde i Genbrugsgruppen den 24. august.  

 

10.             Kommunikation 

Hvis ikke annonceringen for en aktivitet kan nå at komme med i Figenbladet, skal der 

laves en flyer som uddeles til beboerne.  
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11.            Eventuelt 

 

12.            Punkter til næste møde             

Formalia 

Budget 

Nyt fra administrationen 

Nyt fra kontaktpersonen 

Nyt fra udvalg og grupper 

Vedligeholdelse, husorden og råderet 

Kommunikation 

Underpunkt til kommunikation: Information fra driften-hvordan? Hjemmeside, Facebook, 

SMS 

Eventuelt 

Punkter til næste møde 

 

Næste møde er torsdag den 3. september 2015 kl 17:00 

  

 

 

 

 

 


