
Referat af 
Arbejdsmøde i afdelingsbestyrelsen 06-07-04. 

 
Tilstede: Annette. 
 Per. 
 Henning. 
 Lis. 
 John. Ferie. 
 
 
1/ Varmemåler projekt.  
Vi er ved at modtage forskellige tilbud fra diverse leverandører. 
Per og Lis er i udvalg og kontakter et selskab mere. 
Kenn Gregor vil blive inviteret til næste møde 03-08-04. for at fremlægge det projekt han havde 
fået sat i gang. 
 
2/ Personaleforhold. 
Lotte har ferie i ugerne 30-31-32. 
Vi vil lave et oplæg til personaleforhold / regler, med hensyn til blandt andet alkohol. 
Per kontakter AKB Einar og Jan. Omkring fremtidig struktur. 
 
3/ E mail. 
Alles skulle virke, undtagen de 2 medlemmer der er udpeget af Hvidovre kommune. Den ene har 
fået koderne tilsendt og det skal lige kontrolleres om de virker. Det andet bestyrelses medlem, kan 
vi ikke få kontakt til. 
 
4/ Aktivitets plan. 
Aktivitets plan for børn i sommerferien er uddelt her til aften. Bestyrelsen syntes det er et super flot 
initiativ beboerne har taget. 
 
5/ Eventuelt. 
Pavillonen. 
Det er undersøgt på Teknisk forvaltning, hvad den må bruges til. Vi beder om at få det på skrift, så 
vi har dokumentation. 
Teknisk forvaltning, gjorde os ved samme lejlighed opmærksom på, at EL varmen i pavillonen er 
på dispensation. Den skal fornyes. PER. 
 
Internet. 
Henning undersøger stadig med hensyn til Egevolden, om der er et projekt vi kan koble os på. Det 
går lidt trægt på grund af ferien. HENNING. 
 
Bogføring. 
Der skal styr på bogføringen når Bent holder op. Annette og Lis sætter sig ind i stoffet. 
Der skal styr på ”pose pengene”. Det skal laves om til en kasse kladde med bilag. ANNETTE og 
LIS. 
 
Hunde lorte. 



I uge 33 vil der blive en opfølgning på den nyligt uddelte skrivelse. Der er kommet 2 tilladelser ind 
til aften. 
Beboer åbent. 
Der kom enkelte beboere og fik en snak. Der var positive tilkendegivelser på de informationer der 
er kommet ud for nyligt. 
Informationen om hunde lortende fik ros. 
Vi blev bedt om at undersøge, om der kunne gøres noget ved rævene. De kommer frem om dagen 
og er tilsyneladende ikke bange for mennesker. Vi prøver at kontakte Teknisk forvaltning. PER. 
 
Flyttesag nr. 55. 
Sagen trækker desværre ud på grund af ferien. Vi rykker alle instanser og Annette sender lige en 
kort mail til beboerne til orientering om at de ikke er glemt. ANNETTE. 
 
Diætsedler. 
De eksterne bestyrelses medlemmer skal have diæt når de deltager. Vi gennemgik sedlerne og 
reglerne for deres deltagelse på møderne. 
 
Håndbold mål. 
Der har været snak om de mål. Nu bliver de købt. ANNETTE. 
 
Ref. Per Vilhemsen 


