
 

Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat 

 

 
VA 55 

 
 
 
Afdelingsbestyrelsesmøde den 1. December Kl. 18:30 
 
Deltager:  Connie Nielsen, Elin Olsen, Jan Rolard, Elmer Jensen og Holger Pedersen  
 
Afbud: Julie Wiet 
 
 
 

1. Godkendelse af Dagsorden 
2. Godkendelse af referat af den 13. Oktober 2016 
3. Godkendelse af referat af den 3. November 2016 
4. Afdelingens Status. v/ Tommy Sørensen 
5. Aktiviteter i afdelingen 2017 
6. Drøftelse af fælles Afdelingsbestyrelsesmøde den 22. November 2016 
7. Status på KK 136. 
8. Ansøgning fra Elin Olsen og tilskud til Juleafslutning for Stolegymnastik og Enliges jul. 
9. Økonomi i Afdelingen 
10. Året der gik. Godt og Mindre Godt 
11. Evt. 

 
 
Referat: 
 

1. Dagsorden Godkendt 
2. Referat af den 13. Oktober 2016 Godkendt 
3. Referat af den 3. November 2016 Godkendt 
4. Tommy Sørensen:  
5. Boilerum i 2 blokke er færdigmeldt og alt fungere som det skal, enkelte ventiler er blevet 

udskiftet. – Ventilations opfølgning sammen med T. Hvidsten og Ömer Mor, vi mangler ca. 
22 lejemål, dertil kommer opfølgning gennem Bygeskadefonden da det vil medvirke en 
sum på ca. 250.000,-. – Maskinhuset har fået udskiftet de plader der var itu. – vi har for 
mange tiden mange syn ind –og udflytninger. – VA55 har været vært ved et 
førstemandsmøde. – Vi køre stadig hårdt på med service hos beboerne på trods af vi har 
afviklet ferie og af spadser . – Forespørgelse fra beboer omkring sten på p. Pladsen, 
sagen har været omkring Malervangen. – Der bestilles hovedrengøring i 138 efter nytår. – 
Der har været 3 renoveringer af badeværelser og der er givet instruks om at indtil vi ved 
om der kommer en Helhedsplan angående badeværelser skal der kun udskiftes fliser i et 
stærkt nødvendigt omfang.  

6. Aktiviteter 2017 – Connie ”Hundeskilte” – Conni ”De gamle vaskerum gøres i stand der 
åbnes for vand” – Hække i gård 1 -  

7. På det fælles afdelingsmøde blev det besluttet at VA55 bestiller en personale container til 
genbrugspladsen, den lejes og VA55 betaler det første halvår hvorefter det fremover 
drøftes en fordeling mellem afdelingerne. – Som tidligere aftalt blev Elmer Jensen 



foreslået som kassere over de midler der bliver hensat til sociale aktiviteter for begge 
afdelinger – det kunne ikke umiddelbart tilsluttes af AB, vi får besked efter deres AB møde. 

8. KK 136 er færdig i det nye år. 
9. Der udbetales kr. 1500,- til disse formål. 
10. Økonomi i afdelingen, budget kontrol blev gennemgået. 
11.  

 


