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Referat til afdelingsbestyrelsesmødet tirsdag den 7. maj 2019 
Bækgården 17 (under huset), kl. 17.30 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Flemming blev valgt til ordstyrer og Susanne blev valgt til referent.   

 

2. Godkendelse af dagsorden  

 Godkendt uden bemærkninger. 

  

3. Godkendelse af referat af 26 februar 2019. 

 Godkendt uden bemærkninger.  

 

4. Konstituering af bestyrelsen v/alle 

 Bestyrelsen konstituerede sig, så alt forbliver som det har været i det forgangene år.  

 

5. Effektiv Drift v/Simon Bødker 

 Simon var ude og fortælle om effektiv drift og kunne i den forbindelse afsløre at, afdelingen er 

den afdeling i hele BO-VEST, som har den største besparelse. Det er rigtig flot og det kan hele 

afdelingen godt være stolte af.  

 

6. Nyt fra bestyrelsen til driften. 

a. Varmemålere, aflæsning i stuelejlighederne, samt vandmålere og regnskab af disse 

v/Anita 

 Varme og vandmålere sidder lidt dumt i stuelejlighederne, derfor kan det for beboerne som er 

gangbesværet eller andet, godt være lidt vanskeligt at komme til og aflæse målerne. Hvis man 

som beboer står i den situation og ikke har nogen familie eller bekendte, der kan hjælpe til med 

dette, så kan man kontakte ejendomskontoret og på den måde få hjælp til at aflæse målerne.  

 

7. Nyt fra driften v/Michael 

a. Konto 116. 2019. Skal vi have malet opgange?  

 Det blev besluttet at der på nuværende tidspunkt ikke skal males i opgangene. Derfor tager vi 

spørgsmålet op igen om et års tid.  

b. Kommunen tillader ikke fældning af store træer, uden godkendelse først.  

 Michael skal snarest have møde med kommunen, så vi kan få en fælles forståelse for, hvornår 

og hvilke træer der må fældes, og hvilke træer der er bevaringsværdige.  

c. Rugi er blevet fritstillet efter opsigelsen. Hvad nu.  

 Rugi er blevet fritstillet og derfor skal der omorganiseres på kontoret. Det betyder at vores 

driftssekretær Susanne, har overtaget al styring af opgaverne i driften. Det vil også betyde at 

vores førstemand Peter, fremover vil bruge mere tid på kontoret end før, men han skal 

stadigvæk være en del af arbejdet ude i ”marken”, som hidtil. 

d. Nyt alarmsystem og selskab. 

 Michael orienterede om at vi har fået nyt alarmsystem og selskab, som blandt andet gør at det 

nu er blevet billigere, hvis der er vagtudkald. Der males efter det gamle system, i beboerhuset. 
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e. Andersen rengøring aftale er opsagt. Ny aftale skal i udbud. 

 Vi har opsagt vores aftale med Anders Andersens rengøring, derfor skal der nu indhentes nye 

tilbage. Da vores samlede udgift til rengøring overstiger grænsen for EU-udbud, skal vi sende 

opgaven i EU-udbud og dette vil koste 70.000 kr. at få sådan et EU-udbud gennemført. Dette er 

en udgift, som skal deles mellem AB og VA. Bestyrelsen besluttede at BO-VEST gerne må gå i 

gang med sådan et udbud.   

f. Hjemmeside – Status/afventer  

 Den nye hjemmeside er næsten klar til udrulning, I vil høre mere når vi er helt færdige.   

 

8. Byggesager 

a. HP 1-2 – badeværelser og faldstammer – status (intet nyt) 

b. Kuldebro-projekt for stuelejlighederne (sokler) – status (intet nyt) 

c. Hoveddøre stue og oppe – status (intet nyt) 

 
9. Budgetkontrol og balance. samt stor budgetkontrol pr. 30.04.19 fra BO-VEST.   

(gennemgås af Ole og Flemming med Michael) 
 Budgetkontrollen viser at afdelingen igen i år, nok kommer ud med et overskud. Der er kommet 

ny økonomimedarbejder, i BO-VEST, for afdelingen. 
 

10. Orientering og hjertestarterkurserne v/Kristen 

 Kirsten berettede om to gode kursusdage, med meget tilfredse og engagerede kursister.  

 

11. Aktiviteter 

 Afdelingen har sammen med AB købt en pølsevogn, som skal renoveres, når den er blevet 

renoveret, er det så meningen at den skal bruges til arrangementer i afdelingerne.  

 Den 24. april holdt vi sammen med AB ”Danmark spiser sammen”, her deltog 54 personer, hvor 

af ca. 10 af dem var børn. Det var et godt arrangement.  

 Der bliver ingen beboerferie i sommerferien, til gengæld vil der blive arrangeret nogle udflugter 

til efteråret.  

 

12. Eventuelt. 

 Blomsterne til stierne ankommer i uge 21. Der mangler nye blomster i de store 

blomsterkummer, Rita, Ole og Anita skal sammen finde en dag, hvor de køre ud og indkøber 

nogle nye.  

 Der tjekkes for pris, pr. vask, hvis vaskeriet overtages af firma. Dette tages op igen senere. 
 Tilskud til forskønnelse fra Grønpulje. Skal vi søge? 

Driften laver et eller flere projekter, så vi kan søge max. tilskuddet på 20.000 kr. dette blev 
godkendt.   

 

 

13. Næste møde. d. 18.06.19 


