
Referat af arbejdsmøde i afdelingsbestyrelsen d. 27-05-2004. 
 
Tilstede. 

Annette. 
Per. 
Lis. 
Henning. 

 
Afbud. 

John Syg. 
 
Annette startede med at understrege at der ikke kunne besluttes noget på dette møde. 
 
Jan Waldorf opdaterer Hjemmesiden indtil videre. 
Vi mangler et referat fra marts måned fra den gamle bestyrelse. 
Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling skal tilgå bladet/hjemmesiden. 
Referatet fra overdragelsesforretningen skal ikke ud pt.  
 
John er ved at udarbejde beretning til generalforsamlingen. Vi får den alle til gennemsyn for 
kommentar og bemærkninger. 
Ingelise har lovet at være referent på generalforsamlingen. 
Stemmesedler forvist. Der skulle lige laves nogle få ændringer, ellers ok. 
Vi skal aftale roller og opgaver med hensyn til generalforsamlingen på mødet d. 08-06-2004. 
 
Per og Annette meddelte at begge ville udtræde af bladudvalget. Per vil ikke risikere at blive 
beskyldt for at manipulere med stoffet, og Annette udtræder på grund af arbejdspresset. 
 
Økonomi. 
Bilag gennemgået sporadisk. Virker rodet og mange forkerte konteringer. Der var et par enkelte 
fakturer hvor vi blev rystede over beløbets størrelse. Der er helt klart noget at tage fat i. 
Lis havde rekvireret detailerret konto udtog, som hun havde prøvet at gennemgå. Det gav udslag i 
mange spørgsmål.  
Hvis der ikke gøres en indsats nu, kommer vi ud af 2004 med et underskud på ca. ½ mil. 
Stører investeringer bør stoppes. Hvis vi ikke agerer, skal der en huslejestigning på 7,5 % til, for at 
hente ind på underskuddet. Agerer vi, kan det komme ned på 3,5 %. 
Vi snakkede om at involverer beboerne mere i vedligeholdelsen af arealerne uden for egen have. 
Vi snakkede om at henvende os til arbejdsformidlingen omkring afløser for Bendt. Vi snakkede 
også om at vi ville være en del af det rummelige arbejdsmarked med hensyn til at få praktikanter ud 
og arbejde i Parken. 
 
Vi ville gerne indføre, at vi holdt ”afdelingsbestyrelses” møde 1 gang om måneden, eventuelt på en 
fast dag. Samme dag ville vi holde åbent for beboerne, så de kunne komme og snakke med deres 
bestyrelse, samt man kunne flytte nogle opgaver fra kontoret til denne dag. Det kunne være husdyr 
tilladelser etc.  
 
Annette modtager en opdateret venteliste fra AKB. 
 

Ref. Per Vilhelmsen. 


