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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 16. september 2021 

 

Indkaldte: Astrid Hansen, Finn Stubtoft, Jens Arne Nielsen, Ole Jensen, Hans Kristian 
Andersen, Brian Finn Jørgensen, Bente Baudier, Ingelise Jørgensen og Rikke Bertelsen 
 
BO-VEST: Michael Willumsen og Tina Søvsø Pedersen 
 

Afbud: Finn Stubtoft 

 

1. Formalia 

− Valg af dirigent og referent 

Astrid Hansen og Tina Søvsø Pedersen 

− Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendt. 

− Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 18. august 2021 

− Referat godkendt. 

 

2. Nyt fra administrationen 

Der starter en ny lærling Casper Andersen den 2. november 2021, Casper skal være hos 

os i 6 måneder, og vil være at finde i begge afdelinger. 

Der er kommet et skriv omkring lade standere fra BO-VEST, et spørgeskema der skal 

indikere hvor mange i afdelingen der har tænkt på at anskaffe sig en hybrid/el-bil, og hvem 

der allerede har anskaffet sig en. 

Forslag fra Michael Willumsen omkring åbningstid for personlig betjening.  

Tirsdage fra kl. 8 - 9 og onsdag fra kl. 17 - 18. Der laves et skriv til omdeling til alle 

beboere.      MIW 

Sidste år blev Hjortens kvarter malet, og vi mener det godt kan vente til at blive malet til år 

2022. Vores plankeværker og havelåger er begyndt at rådne, men desværre er det ikke 

muligt, at få det dækket af byggesagen. Michael Willumsen kastede en ide op i luften, om 

plankeværkerne eventuelt kunne udskiftes med Thermo Wood, de har 25 års garanti og er 
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vedligeholdelsesfrie. Bente Baudier kom med en anden ide, genbrugstræ i sort. Michael 

Willumsen undersøger og vender retur.    MIW 

Der filmes i det gamle gymnasium i 3 uger, og der bliver brugt nogle p-pladser i den 

periode. 

Der er utilfredshed fra medarbejdere omkring deres frokoststue nede i kælderen, kan der 

gøres noget? 

Personalet må gøre brug af bestyrelseslokalet til frokost, men der SKAL ryddes op. 

3. Aktionslisten 

Utætte vekslere: Der fortsættes med undersøgelser. 

Trægulve: Der er forsøg i gang hvor der er løse fuger. 

Fuglegitter: Der arbejdes videre. 

Pletter på fliser i badeværelser: Det er et kosmetisk problem som der ikke gøres 

noget ved. 

Alger på skifferplader: Vi afventer det færdige arbejde i Hjorten 7. 

Nye punkter til aktionslisten: 

Sti belysning er gået ud ved langs oasen. 

Carporten mangler at blive malet på den ene væg i Hjorten. 

Springvandet springer ikke længere. 

 

4. Budget og kontrol: Punktet tages på næste bestyrelsesmøde. 

5. Planlægning af beboermøde 

Opsparet point ved den store tv-pakke  

Orientering om kollektiv råderet 

6. Nyt fra 9. kreds: Tages op på næste bestyrelsesmøde. 

7. Nyt fra formanden 

Blevet valgt til VA´s bestyrelse på repræsentantskabsmøde. 

Blev genvalgt til BO-VEST bestyrelse. 

Der er malet færdigt mellem Oksen og Vædderen. 

8. Status på opgradering af internettet: Bliver taget op på beboermødet. 

9. Tilbagemelding af råderet: Der skal laves noget materiale der kan vises på 

beboermødet. 
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10. Coronasituationen: Ikke længere nogle restriktioner. 

11. Nyt fra udvalg og grupper 

Aktivitetsudvalget har holdt møde: Er der nogle der har ideer til nogle 

aktiviteter?  Lad os spørge beboerne i Figenbladet 

Bydelsfest blev afholdt den 4. september 2021, og det var en succes.  

Julefest afholdes den 4. december 2021. 

Zumba starter op igen den 4. oktober 2021. 

Fællesspisning starter også op igen. 

12. Kommunikation: Det nye Figenbladet er udkommet og omdelt til alle beboere. 

Opslagsskab uden lås ønskes opsat i Genbrugsgården til brug for beboerne, vi 

spørger beboerne på beboermødet om det er en ide de deler med os.            Brian 

13. Punkter til næste møde 

Budgetkontrol 

Evaluering af beboermødet 

14. Eventuelt 

P-vagt ønskes mere synlig.                 TIP/MIW 
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