
Den  
 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling VA55 
 
Beslutningsreferat af møde i afdelingsbestyrelsen d. 4. juli 2019 kl. 12:00  
 

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

Afbud: Lene Roberts Gren  

 
Jf. Dagsordenen udsendt den 

28. juni 2019 
 
Start på Møde i 198 
 

Følgende er blevet besluttet: 
  

• Der ses på en gulvløsning evt. Med 2 forskellige gulve 
• Spejle på endevægge nedtages og lokalet males, med en 

lignede løsning som i 138 
• Køkken bringes i orden, i første omgang opsættes der kø-

leskab, resten venter til vi har en oversig over økonomien 
• Der opsættes ris lamper med lysdæmpning 
• Når færdige forslag med økonomi behandles det af Drifts-

øko udvalget og sendes til Afdelingsbestyrelsen 
 

 
1. Dagsorden 

 
 

• Dagsorden Godkendt 
 

2. Referat  
• Referat godkendt 

 
3. Afdelingens Tilstand 

Morten Bo Jensen 
 

• Der er opsat nye køleskabe, dog mangler vi ca.15 stk. De 
fejl der har være er enten blevet udbedret eller bliver. 

• Der efterlyses tidspunkt for hovedrengøring, der skal dog 
tages hensyn til at der er planlagt maling af opgange. 

• Åbningstider: Vi bibeholder prøveperioden frem til Afde-
lingsbeboermødet i september 

• Der skal ses på kontrol af vand i afdelingen. 
• Der blev rykket for at Husorden opfyldes med hensyn til 

Haver, Altaner og Opgange. 
• Vi skal udarbejde et forslag til Storskrald frem til Afde-

lingsbeboermødet. 
 
 
 
 

4. Beslutning om Indkøb af Gulv-
vaskemaskine. 

 
• Forslaget blev godkendt. 
• Omkostning ca. 12.000,- 

 
5. Bevilling til Gård 3: En bevilling på Kr. 3.000,- blev godkendt 
6. Bevilling til Børnedag Der blev godkendt kr. 500,- til afholdelse af en børnedag 

 



  Side 2 

7. Bevilling til Børnedage • Der blev bevilliget kr. 500,- pr. Børnedag  
 

8. Budget Konto 119 • Det blev vedtaget at der til møder fremlægges regnskab, 
samt Kassekalde. 

9.  Tilskudsordning • Der blev orienteret om den tilskudsordning vi har omkring 
deltagere i Sydture. 

10. Reetablering af Vaskeri • Det omhandlede reetablering af vaskeri i Blok I 1, det vil 
medføre en større udgift 

• Forslaget blev ikke godkendt 
11. Indkøb af Tørretumbler • Det blev vedtaget at der indkøbes 1 tørretumbler til op-

sætning inden afdelingsbeboermødet hvor et forslag til ud-
skiftning skal behandles. 

• Omkostning ca. 60.000,- 
12. Deltagelse i BO-VEST Konfe-

rence  
• Det blev besluttet at Ziggie og Isabella deltager 

13. Gennemgang af Udvalg • Alle skrev hvilke udvalg de sidder i og en liste vil bliv udar-
bejdet. 

 
Ref.: Holger Pedersen 
 
 


