
Bestyrelsesmøde den 12. august 2020 kl. 11.00 
 
 
På mødet deltog fra afdelingsbestyrelsen: Ziggie, Holger, Elmer, Izabella, Connie, Jan, Lene og Elin. 
Vinie og Astrid fra VA’s organisationsbestyrelse samt Morten, Svend og Camilla fra Driften. (Camilla som referent) 
 
Vinie indledte mødet med at oplyser, at grundet Ziggies private fremleje i afdelingen, er hun ikke længere lejer i VA 
og det er derfor ikke muligt, at være en del af bestyrelsesgruppen.  
 
Vinie har undersøgt sagen om det uretmæssige vederlag og det er besluttet i organisationsbestyrelsen, at vederlagt 
skal oplyses over for de øvrige beboere ved kommende afdelingsmøde. Ligesom det anbefales, at den samlet 
afdelingsbestyrelse går på valg ved afdelingsmødet. 
 
Næste bestyrelsesmøde aftales til den 1. september 2020 kl. 18.30 og afdelingsmødet blev besluttet til den 14. 
september 2020 kl. 19.00.  
Pga. af Covid19 kan der stemmes ved fuldmagt til kommende afdelingsmøde, det kan gives fuldmagt fra max 2 
lejemål til den givende fuldmagtshaver som fremmøder på Afdelingsmødet. Sammen regler gælder for 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Det blev besluttet at bestyrelsens beretning skal være skriftlig og udarbejdes af Ziggie og sendes til korrektur hos 
Vinie inden udsendelsen. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev enstemmigt godkendt  

 
2. Forslag til budget 2021 

 
Det blev besluttet, at de forslag der kom på markvandringen og som er de forslag der er indhentet tilbud på 
og som er budgetteret med, er dem der på dette møde arbejdes videre med. 
 

3. Gennemgang af budget 2021 
 
Morten og Svend gennemgik i samarbejde budgettet 
 
Tagbelægning på kr. 621.300,- (A248 i likviditetsbudget/langtidsplan) fjernes fra budgettet og grøn 
beplantning (A72) sætte op til kr. 100.000 fra kr. 40.000,- 
 
Der er kommet en mail fra Dansk Kabel TV, hvor de oplyser at opmærkning af kablerne til vores boliger er 
mangelfuld, hvilket betyder at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at tilslutte beboerne til nye TV-
pakker. Afdelingsbestyrelsen har brug for at undersøge, om det er vores ansvarsområde inden der tages 
stilling til udgiften. 
 
Der sættes kr. 55.000.- fra afdelingsbestyrelsen likvider på beboeraktiviteter. 
 
Elin får stemmeret, da hun som suppleant træder ind i bestyrelsen med stemmeret i qua Ziggies fratrædelse. 
Budgettet blev godkendt. 

 
4. Eventuelt 

 
Det blev besluttet, at Ziggie fortsætter som kontaktperson mellem driften og bestyrelsen indtil 
Afdelingsmødet.  


