
 

Afdeling VA55 Kanalens Kvarter 
Afdelingsbestyrelsesmøde Kanalens Kvarter 136. Kl. 19:00  

 

Dato: 12. januar 2023 
 Dagsorden og Beslutningsreferat af Møde i afdeling VA 55 
 Tilstede: Navne: Elmer, Inge, Rene N. Holger, Morten, Rene F. 
 Afbud: Navne: Jesper, Jeanett 
 Fravær: Navne: Isabella 
 

Jf Dagsordenen udsendt den  
Uddelt 5. januar 2023 
Referent vælges 

Følgende er blevet besluttet:  
 
Holger 

1. Valg af ordstyrer. 
Ordstyren holder ro og orden til mødet og 
sørger for at alle får ordet, samt holder styr på 
vores dagsorden 

Inge 

2. Godkendelse af dagsorden  Ja 
 

3. Godkendelse af referat fra mødet 
8. december 2022 

Ja 

4. Orientering fra Driften: 
1. Evaluerings skema udfyldes. 
2. Maling af Cykelkældere 
3. Dørtelefoner ved at være slidt 
4. Markvandringsdag aftales. 

Morten og Elmer mødes den 13. kl. 8:00 om evalueringsskema 
Maling af cykelkældere opstartes + camera opsættes 
Prøve på dørtelefon i enkelte opgange opsættes til test 
Verdensmål spareforslag uddeles. 
Markvandring aftales til den 9.februar eller 9. marts 

5. Bestyrelsen indleder noget helt nyt. Med et 
spørgeskema besøger vi alle lejligheder 
omkring f.eks. dørtelefoner, tryghed og 
tilfredshed generelt.  

Opstart i foråret og præsenteres på beboermødet i marts 2023 
 
 

6. Husorden:  
Forslag præsenteres af Elmer, Holger og Jeanett 

Den endelige udgave færdiggøres og sendes ud til Bo-Vest. 

7. Forslag fra aktivitetsudvalget v. Elmer og 
Isabella. Et ønske om at understøtte vinden 
deling af hvad der sker og et håb om endnu 
større beboerinddragelse. 
Der er mindre midler i aktivitetsudvalget i 2023 

Opslagskasser, færdigbehandles i januar, forslag findes frem. 
afdelingsbestyrelsen ser på det efter markvandring og når vi 
besøger vore beboer. 

 

8. Indkøb af computer 
Afdelingsbestyrelsen tager beslutning at der 
indkøbes bærbar computer til det arbejde der 
udføres af kasser arbejdet og er til rådighed ved 
møder og afdelingsmøder. Beløbsramme op til 
Kr. 4.000, - 

Besluttet køb af PC og Office pakke 365 max. 6.000, - 
 
 

9. Bestyrelsens Mandat til Formand. 
Drøftelse og beslutning om indhold og omfang 
af mandat som afdelingsbestyrelsen har givet 
formanden i forbindelse med beslutninger og 
henvendelser i såvel afdelingen internt såvel 
som eksternt. 
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10 Der sættes nogle få regler bestående af 3 
grupper med tilhørende beløbes grænse: 
En gruppe eller person der kan modtage mindre 
erkendelse, det kan være en enkelt buket i 
anledningen.  

En gruppe eller person der kan modtage der 
f.eks. i anledning af jubilæum eller lignede 
modtager en middelstor erkendtlighed.  

En gruppe eller person der kan modtage efter at 
gennem tid har ydet en betydelig indsats for 
afdelingen og afdelingens beboer.  

Det må være muligt at kunne sætte beløb på 
dette, det kunne være følgende 250,-, 350,- 
600,-  

Vedtage på mødet og skrives ind i forretningsorden 

11 Forberedelse til Afdelingsbeboermøde.: 

Husorden, Sommerfest, Råderet, 

Møde 2 i januar 
 
Beboermøde 23 marts, dirigent Rene Fuglsang, referent Camilla 

12 Beboerlokalerne Ændring af Lejebetingelser. 

Forslag: Fremover skal der være 2 priser for at 
leje lokaler, en hvor lejer står for rengøring og 
en hvor slutrengøring er med i prisen 

Nye Leje priser er kr.1.000,- dertil komme den nye mulighed 
med leje er kr. 2.400, - inkl. slutrengøring, som dog ikke 
omfatter opvask. 

13 Dato for ekstra møde i januar 2023 Dato for mødet er mandag den 30. januar. 
 
Se punkt 11. 
 
Bio v/Elmer 

14 Evt.  Orientering  
Elmer Jensen er indtrådt i Afdelingsbestyrelsen i stedet for   
Lene Roberts Green 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ref.:  
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