
	

Afdeling	VA	55	
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling VA55 
Beslutningsreferat af møde i afdelingsbestyrelsen d. 04.April.2019 
18:00. 
	

	
VA	55	

	
	

 
 
Tilstede:  Elin Olsen, Isabella Holst-Sommer, Jan Rolard, Elmer Jensen,  Holger Pedersen  
Conni Nielsen, Ziggie Wenningstedt Morten Bo Jensen, Lene Roberts Gren 
 

Jf. Dagsordenen udsendt den 
28. Marts 2019 

Følgende er blevet besluttet: 

1.  
Godkendelse af Dagsorden 
 

 
• Dagsorden Godkendt 

2.  
Godkendelse af referat 
 

 
• Referat godkendes på møde i maj 
• Leo Jørgensen efterlyste en færdig mødeplan for 2019 
• Der sendes adresseliste til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
 

3. Afdelingens Tilstand ved  
Morten Bo Jensen 
 

Tilbud på de aftalte stålkanter til mellempladser ved O1 og O3 er på  
Kr. 49,875,- beløbet kan tages på konto 1161100 A230  
Tilbud vedtaget og arbejdet kan sættes i gang. 
Beplantning af de 2 skråninger er modtaget og holder sig indenfor budget 
derfor vedtaget at arbejdet sættes i gang i april og planter vælges ud fra bl.a. 
ønsker fra Kommunen. 
Udskiftning af udgående hækkeplanter venter til efteråret da det er vanskeligt 
og dyrt at købe planter p.t.. 
Arbejdet med mandskabs faciliteter i 136 nærmer sig sin færdiggørelse. 
Der forventes færdige tilbud på arbejder i 198 i uge 15 hvorefter arbejdet kan 
påbegyndes. 
Vor fælles affaldsgård er desværre nu kun åbnet hver anden søndag, hvilket er 
utilfredsstillende og en løsning må findes. 
Udskiftning af køleskabe planlægges nu og en færdig plan præsenteres for 
afdelingsbestyrelsen 
Udskiftning af lys i O gårde afventer en prøveopsætning hvorefter arbejdet kan 
gå i gang. 

4.  
Evaluering af Afdelingsbeboermøde 

Det blev drøftet at det ikke er mening af 198 skal kunne udlejes. 
 

5. Forretningsorden ved Formand Der vil blive foretaget en tilretning efter oplæg fra Leo Jørgensen 
Afdelingsbestyrelsen afholder Visionsmøde den 7. Maj 2019 

6. Valg af Sekretær for Afdelingsbestyrelsen Følgende blev Holger Pedersen valgt til Sekretær 
7.  Regnskab for Afdelingsbestyrelsen Elin aflevere regnskab konto 119 

Det vedtages at alle får den aftalte udgiftsgodtgørelse  
8. Valg af Revisor 

 
Jan Rolard Blev valgt 

9. Besættelse af Udvalg  På grund af tidspres blev der foretaget en kortvarig og midlertidig besættelse 
af udvalgsposter som følger: 
Cafeudvalg: Ziggie, Connie 
ABC: Connie og Holger 
Øko/Driftsudvalg: Ziggie, Elin, Leo, Elmer og Holger 

10. Ekstraordinært Afdelingsbeboermøde Der skal laves en aftale med Vinnie og Astrid om dato 



11.  Udlevering af Ipad til nye medlemmer De 2 nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen modtog deres Ipad 
12. Eventuelt 

Emner fremsat af Elmer Jensen 
 

13. Flagmand Elmer Jensen foreslog at Benni Pedersen fremover skal være flagmand og 
udføre hvervet efter givende retningslinjer 
Afdelingsbestyrelsen tiltrådte dette. 

14. Lokale 198 Blev drøftet under punkt 4 
15. AB Etagehusene  Blev udsat til visionsmødet 
16.  Nøglepolitik Det vil være sådan at alle medlemmer har nøgler til følgende: 

136 2 nøgler + 138 chip og 1 nøgle 
17. Beboer orientering Blev udsat til visionsmødet 
18. Nye E-Mailadresser Elmer Jensen klager over uvedkommende mails og ønsker fremover at bruge 

en anden mailadresse og den gamle slettes. 
 
Punkterne nedenfor eller diskussioner vedr. dagsordenens punkt […] hører under tavshedspligten og 
må derfor ikke refereres eller gøres tilgængelig for andre end deltagerne på dette møde.  
Tavshedspligten omfatter sager med personfølsomme oplysninger. 
 

 


