
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling VA55 
 
Beslutningsreferat af møde i afdelingsbestyrelsen d. 6. December 2018 kl. 18:00. 
 
Tilstede:  Elin Olsen, Isabella Holst-Sommer, Jan Rolard, Elmer Jensen,  Holger Pedersen  
Conni Nielsen, Ziggie Wenningstedt Morten Bo Jensen 
Fra Værende Dennis Malm 

Jf. Dagsordenen udsendt den 
29. november 2018 

Følgende er blevet besluttet: 

1.  
Godkendelse af Dagsorden 
 

 
• Dagsorden Godkendt 

2.  
Godkendelse af referat 
 

 
• Referat Godkendt 

3. Afdelingens Tilstand ved  
Morten Bo Jensen 
 

Til pladserne mellem I og O Blokke 
10 sten 10 tons 6900 plus moms besluttet etableret 
Varmemålere og vandmålere der mangler næsten igen 
Etablering af låge ved Vridsløsevej tilbud indhentes 
Driften udarbejder et affalds brev til nye tilflyttere og udflytning 
Opgaveliste opdateres af driften 
Der skal i det nye års ses på en forlængelse af hæk på P2 
I januar skal der drøftes muligheden for etablering af mandskabsrum i 
bygningerne bag ved ejendomskontoret  

4.  
Afdelingens 2018 Budget ved Dennis Malm 

 
Dennis Malm var fraværende 

5. Orientering om ny møde omkring mulighed 
for fælles Beboerhus 

Der vil blive udarbejdet en prospekt til alle beboer i afdelingerne 

6. Orientering om Helhedsplan • Elmer Jensen planlægger eventen 
 

7.  Godkendelse og gennemgang af Budget for 
Nytårs Kur 2019 

 
Godkendt men stopper fremadrettet i nuværende form 

8. Mødeplan for 2019 
 

Mødeplan for 2019 blev uddelt 

9. Orientering og Status på 
Beboerlokale KK 138 

Overlevering af lokalet den 20. december 
Forslag til nye borde og stole blev vedtaget og MBJ Bestiller dem  

10. Forslag til ændring af forretningsorden for 
VA55 

Formand vælges til marts 2019 af beboerne 2 år af gangen  
Ændring af forretningsorden fremlægges til godkendelse på marts Møde 

11.  Orientering og Debat om mål i 2019 Elmer fratræder som kasser da regnskabet 2018 når afleveret til bo-vest og 
Elin overtager kasser pladsen 2019 

12. Evt. Holger træder tilbage som formand den 3. januar 2019, fortsætter dog i 
afdelingsbestyrelsen 

 
Ref.: Ziggie 
 
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. 
 

 


