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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 21. oktober 2021 

Fysisk fremmøde kl. 17.00 - 19:00 

 

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

Afbud: Tina Søvsø Pedersen, Ole Jensen 

 

1. Formalia 

− Valg af dirigent og referent 

Finn Stubtoft og Michael Willumsen (med applaus) 

− Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

− Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 16. sep. 2021 

Godkendt 

2. Nyt fra administrationen 

Ny lærling starter den 2. nov. 2021 

3. Aktionslisten 

Gennemgangen af listen uden væsentlige kommentarer 

Utætte varmevekslere: MIW har talt med THV og der fortages nye undersøgelser 

af vekslere, da man har mistanke om andre former for tæringer. 

Klinkegulve: Intet nyt. 

Fuglegitter: Intet nyt. 

Alger på skifferplader: Der afventes. 

Stibelysning ved oasen: Dette undersøges. 

Manglende maling af carport: Der rykkes. 

Springvandet i stå: Er fikset. 
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4. Budgetkontrol 

Denne blev gennemgået og der var spørgsmål til: Tab ved fraflytninger og  

Ikke finansierede byggesager. Ellers blev kontrollen godkendt. 

HKA fortalte at der er ændringer iht. Udbetaling til beboere imod bilag. Der skal nu 

være 2 godkender på. Der er blevet oprette en MobilePay konto til indbetalinger. 

Skal der laves bo-vest regnskab for spiseklub, banko og zumba?  miw 

 

5. Evaluering af beboermøde 

Der var 15 beboer repræsenteret, trods det gode indlæg om biodiversitet.  

6. Nyt fra 9. kreds 

Kommunevalget var til debat, de 17 verdensmål var også på programmet. 

Antenneforeningen: Overskuddet i AF86 er besluttet at det skal indstilles til 

repræsentantskabet, at overskuddet henlægges på antennebudgettet. Det 

undersøges om det er muligt. 

7. Nyt fra formanden 

Henning Bjerre er udtrådt af VA’s bestyrelse, der har været generalforsamling i VA 

med få deltagere.  

8. Nyt fra udvalg og grupper 

Genbrug: Der har været møde i genbrugsgruppen. Det er beslutte at der ikke 

holdes åben om torsdagen, og den østlige indgang et lukket permanent. Det er 

gruppens mening af der kan sorteres bedre, og beboerne må KUN bruge KLARE 

affaldsposer. Beboerne opfordres til at adskille deres møbler i forskellige fraktioner. 

Verdensmålcenteret kan sikkert hjælpe med at få lavet en pjece og en kampagne. 

Der er fællesspisning d. 28. oktober 2021. 

Udeudvalget: Ansøgningen vedr. pjecer til Realdania er blevet afvist, så der 

arbejdes videre af andre kanaler. 

9. Kommunikation 

Referat fra sidste beboermøde skal sendes til HKA. Der er deadline på Figenbladet 

den 29.nov. 2021. Der laves et indlæg om tv-pakker mv. af Finn Stubtoft, og der 

laves en invitation til beboerne om dette. 
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10. Punkter til næste møde 

Næste møde er den 18. november 2021. Intet specielt, standart dagsorden. 

11. Eventuelt 
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