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Referat til bestyrelsesmøde torsdag den 14. maj 2019, kl. 17.30 
 

Mødet afholdes hos driften 
Afbud sendes til Susanne af hensyn til spisning 

 
1. Valg af referent og ordstyrer. 

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

2. Godkendelse af dagsorden. 
 Godkendt uden bemærkninger. 

 
3. Godkendelse af referatet, af d. 07.03.2019. 

 Godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Nyt fra afdelingen 
 Eventuel sammenlægning af regnskabsmøde og budgetmøde v/Peter 

 Tre af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har besluttet at de ikke ønsker genvalg til næste 
afdelingsmøde. Derfor besluttes det at spørgsmålet om eventuel sammenlægning af møderne 
udskydes, indtil ny bestyrelse er valgt ved næste regnskabsmøde.  

 Orientering om hjertestarterkurserne, samt forslag om opsætning af flere hjertestartere i 
afdelingen v/Kurt 
 Kurt orienterende om et rigtig godt kursus, og forslog af vi sætter flere hjertestartere op i 

afdelingen. Bestyrelsen er enige om at indkøbe 3 stk. ekstra hjertestartere. Det skal undersøges 
ved trygfonden om man kan søge en form for tilskud til nye hjertestartere. Det skal undersøges 
hvilken placering hjertestarterne skal have. Michael vil spørge VA om de også ønsker at indkøbe 
flere hjertestartere til deres afdeling.  

 
5. Driften 

 Konto 116. 2020. 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. Michael vil undersøge muligheden for at male afslutningerne rundt 

om de nye døre, efter at de er blevet udskiftet.  

 Kommunen tillader ikke fældning af store træer, uden godkendelse først. ( Møde d. 22.05 ) 
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.  

 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.   
 

 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/til 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. 

 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. 

 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.   

 Hoveddøre i stueboligerne – status – intet nyt 
 Køkkener. - Status. ( ligger hos kommunen til godkendelse ) 
 Hjemmeside – status og billeder af bestyrelsen 
 Den nye hjemmeside er næsten klar til udrulning, I vil høre mere når vi er helt færdige.   
 Vedligeholdelseskatalog.  
 Råderetskatalog 

Peter, Kurt og Hans vil gerne sammen med ejendomskontoret og en medarbejder fra 
råderetsafdelingen, holde et opstartsmøde på at få lavet både et vedligeholdelses- og råderetskatalog.   
 

6. Byggesager 
 HP1-2 badeværelser og faldstammer – status – intet nyt 
 Sokkel/kuldebro-projekt – status – intet nyt 

 
7. Budget og balance samt stor budgetkontrol pr. 30.04.19. 

 Stor budgetkontrol er ikke kommet endnu, skulle gerne komme inden mødet. 
 

8. Husudvalget.  
 Der er sat 250.000 kr. af til nyt køkken i 2020. Skal vi ikke sætte det under udbuddet om 

køkkener? Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 Opvaskemaskinen bør vente til nyt køkken, så vi kan lave en samlet pakke. Har fået service. 

Det blev besluttet at vente med at indkøbe en ny opvaskemaskine, til køkkenet skiftes, på betingelse af 
at det bliver udskiftet i 1. kvartal 2020. 

 Affaldssortering i huset og ude. Skal have møde m kommunen d. 15.5.19. 
 

9. Styregruppen – kort orientering fra sidste møde  
 Der er holdt midtvejsseminar, her blev der talt om at etablere et ungeforum. Dette var et rigtig godt 

møde, hvor der var en god dialog, og der blevet talt åbent omkring nogle udfordringer om manglende 
arrangement i styregruppen, og dette vil der blive taget hånd om.   

 
10. Beboernet udvalget – intet nyt.  

 
11. Fællesudvalget og 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.  

 Der er snak om at holde et Sankt Hans arrangement i afdelingen.  
 

12. Eventuelt.  
 Ny økonomimedarbejder. Birgitte.  
 Blomster kommer i uge 21. 
 Nyt Vaskeri. Se det nye Boligen blad. Michael indhenter tilbud. 

 
13. Næste møde. 25.06.19 kl. 17.30  


