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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 18. august 2021 

Fysisk fremmøde kl. 17.00 - 19:00 

 

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: Hans Kristian Andersen 

 

1. Formalia 

− Valg af dirigent og referent 

Finn Stubtoft og Tina Søvsø Pedersen 

− Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendt 

− Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 16. juni 2021 

Referat godkendt 

 

2. Nyt fra administrationen 

Driftschef Simon Bødker er stoppet, vi hører nærmere om hvad fremtiden bringer. 

Tilvalg ved byggesagen (kollektiv råderet) er gjort op i BO-VEST. Hjemtagelse af 

lånet fra dengang er blevet lidt billigere end først antaget. Alle de berørte beboere 

vil i den nærmeste fremtid modtage det de har betalt for meget.  

Personalet er stadig opdelt i de to afdelinger. 

BO-VEST er kommet med nye retningslinjer, som så og sige er ophævet. Dermed 

har BO-VEST nu givet grønt lys for personligt fremmøde. 

Bestyrelsen ønsker en ugentlig aftenåbning og en morgenåbning for personlig 

betjening. Michael Willumsen kommer med et oplæg og sender det rundt til 

bestyrelsen.      MIW 
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3. Aktionslisten 

Utætte vekslere: Michael Willumsen har talt med Torben Hvidsten, og vi hører 

nærmere. 

Klinkegulve: Afventer. 

Fuglegitter: Afventer priser. 

Pletter på fliser i badeværelse: Afventer. 

Kantsikring ved bl.a. Vædderen 4A: Arbejdet er udført. 

Alger på skifferplader: Skaden er meldt til byggeskadefonden. Vi afventer. 

Dræn i bagstier: Afventer. 

Køkkener: Arbejdet er udført. 

Information for parkering på Hvidbrovej: Astrid Hansen har haft skrevet til Leif 

Petersen og har modtaget svar om, at kommunen ikke kan gå med til at vi 

administrerer p-pladserne med vores eget parkeringsselskab. 

Skraldespande: Låg er ikke en løsning. Kan man få skud krager og råger? MIW 
 

4. Budget og kontrol 
Budgettet er godkendt på andet møde. 
 

5. Planlægning af beboermødet 
Indkaldelsen skal ud senest den 26. august 2021. 
Endelig dagsorden udsendes senest den 20. september 2021 
Tilvalg ved byggesagen – hjemtagelse af lånet. 
 

6. Nyt fra 9. kreds: Møde den 9. september 2021.   
 

7. Nyt fra formanden: 
Konference i 9. Kreds den 11. september 2021 
17 Verdensmåludvalget: Der mangler et medlem til udvalget, og Ole Jensen blev 
valgt på mødet. 
Antenneforeningen: Der er et overskud i foreningen som vil blive tilbage betalt til 
afdelingen. 
 

8. Udvalg til køkkeninventar (komfur/køl/frys) 
Afventer Michael Willumsen´s oplæg 
       MIW 

9. Rengøring af beboerlokalet 
Forslag til beboermødet              Bente/TIP 
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10. Parkering på Hvidbrovej m.m. 
Punktet blev taget op under aktionslisten. 
 

11. Coronasituationen 
Restriktioner er ophørt. 
 

12. Nyt fra udvalg og grupper 
Bydelsfest den 4. september 2021 
Zumba og Fællesspisning kommer snart i gang. 
Aktivitetsudvalget har først møde den 7. september 2021. 
Udeudvalget/legepladsudvalget har indsendt ansøgning til Realdania for udbedring 
af udeområdet omkring beboerhuset/mur mm. 
 

13. Kommunikation 
Figenbladet udkommer i midten af september 2021. 
 

14. Punkter til næste møde 
Planlægning af beboermøde 
Status på opgradering af internettet. 
Tilbagemelding af råderet. 
 

15. Eventuelt 
Tjek af haver      MIW 
Lys på de 2 toiletter i beboerhuset virker ikke.    TIP 
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