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Referat fra det ekstraordinære afdelingsbestyrelsesmøde d. 20. juni 2013 
 

Deltagere: 
 

Afdelingsbestyrelsen: 
 

Vinie Hansen (VH), Nina Rytter (NR), Marianne Bahl (MB) 
 

BO-VEST: Michael Jensen (MJE) og Henning Larsen (HL) 
 

Afbud: Sif Enevold (SE), Per Zoffmann Jensen (PZ) og Jørgen Lau (JL) 
 

Ordstyrer: VH 

 

1. Budgetkontrol pr. 30. april 2013 
 

Konto 114: Der er et mindreforbrug på 8.700.- kr. på udliciteringen, men ellers forventer MJE at budgettallet 
overholdes. 
 

Besluttet: Gennemgangen af udliciteringsmaterialet vil ske på Afdelingsbestyrelsesmødet d. 5. september 2013. 
 

Konto 115: Hvad angår konto 115 og 116, er der sket en ændring i nummereringen, grundet ny klassifikation. Der 
har på konto 115 været et merforbrug på 78.389 bl.a. grundet reparation efter vandskade i 2 boliger. Det samlede 
budget på konto 115 forventes overholdt. 
 

Konto 116: Gennemgået. 
 

Besluttet: MJE undersøger pris for indkøb af projekter m. højtaler og ophæng til Ejendomskontoret, samt trådløs 
netværk og indkøb af ny stationær pc til afdelingsbestyrelsen. 
 

Konto 119: PZ skal komme med detailbudget for 2014, således det kan behandles på det ordinære 
bestyrelsesmøde d. 15. august 2014 
 

2. Budget 2013, notat over ændringer og langtidsplan 
 

Notatet med ændringer, i forhold til sidste år, blev gennemgået og godkendt. 
 

Køkkenudskiftning: 
 

Besluttet: Afdelingsbestyrelsen indstiller til, at de 5 stk. om året fastholdes, men af beløbet sættes op til 70.000.- 
kr. (35.000 kr. fra afdelingen / 35.000.- kr. over huslejen) fra 2014. 
 

På beboermødet vil MJE orienterer om dette, hvorefter det skal godkendes af beboermødet. 
 

3. Kommende møder og kurser 
 

• Afdelingsbestyrelsesmøder (Hvis ikke andet er fremført, starter møderne kl. 19:00): 
 

o 15. august 

o 5. september 

o 3. oktober 

o 7. november 

o 5. december (uden MJE) 

• Beboermøde 

o 9. september, Budgetbeboermøde 

o 5. oktober, Ekstraordinært beboermøde vedr. frivilligt arbejde og aktivfest kl. 16:00 
 

• BO-VEST 

o Konference på Sørup Herregård d. 21. – 22. september 2013 
 

4. Meddelelser og eventuelt 
 

VH orienterede om BO-VEST konferencen på Sørup Herregård d. 21. – 22. september 
Henning Larsen 
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Sekretær. 


