
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 20.03.2017 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: 286 

 
Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Birthe, Christian, Kristian, 

Inge, Gitte og Camilla 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (5min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Svævebane, nyt tilbud (B, Radoor, 10 min) 

b) Skum ved NCC (B, Radoor, 10min) 

c) Møde med øjba (D, Camilla, 20min) 

A) Allan – inspektør, afklaring af ansvarsområder for afd. 21 

B) Kim – udvikling, arbejde med værdigrundlag for afd. 21 

 

3. Økonomirapportering  

a) Nuværende budget (O, 10min, Radoor) 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser (15min) 

a) Mailindbakken gennemgås  

5. Nyt fra udvalg 

a) Fælles havedag 2/4 (O, Inge, 15min) 

6. Div. tiltag og indkomne forslag 

7. Godkendelse af referat (B, 10min) 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsorden godkendt.  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Svævebane, nyt tilbud  

Radoor har undersøgt priser for svævebane, 

og fundet et tilbud fra NOLES til 41.995kr. 

Prisen er inklusiv levering og montage. 

Eksklusiv moms.  

 

 

 

I den forbindelse drøfter bestyrelsen også 

hundeindhegning, og ny prisindhentning her 

på. 

 

 

b) Skum ved NCC  

Radoor har kontaktet NCC og indhentet et 

tilbud på skumning af P-arealerne. Radoor er 

blevet oplyst, at de vil kunne tilbyde skumning 

af P-arealerne for lidt under 11.000kr. pr. 

skumning. 

Bestyrelsen stemmer om, hvorvidt der skal 

gøres brug af tilbuddet. Det vedtages 

enstemmigt. 

 

c) Møde med øjba  

A) Allan – inspektør, afklaring 

af ansvarsområder for afd. 21 

Mødet i dag er uden besøg fra 

inspektør. Camilla har været 

optaget af mange andre ting og 

derfor beklageligvis ikke fået 

inviteret til aftenens møde.  

 

 

 

 

 

 

 

B) Kim – udvikling, arbejde 

med værdigrundlag for afd. 

21 

Kim har sendt en mail med 

forespørgsel til opfølgning 

omkring sparring på almenbolig+ 

konceptet. Kim fremhæver, at 

han har forslag til procedure for 

opkrævning i forbindelse med 

udeblivelse fra fælles 

arbejdsdage. 

 

Radoor kontakter 

firmaet og laver 

aftale med dem om, 

at de kommer ud 

og tjekker arealet 

op. 

 

Inge kontakter 

øvrige hundeejere 

og hører til hjælp 

med opsætning. 

 

 

Radoor tager 

kontakt til firmaet 

og konfirmerer 

aftalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen har 

mailet Allan 

Overgaard og 

spurgt til om 

markvandring og 

møde omkring 

ansvarsområder i 

afdelingen kan slås 

sammen den 24.04. 

Bestyrelsen 

afventer svar.   

 

 

 

 

Bestyrelsen har 

mailet Kim og 

inviteret til 

drøftelse her 

omkring tirsdag den 

18/4.  

 

 



 

 

I den forbindelse drøfter 

bestyrelsen fremmødet igen, 

hvad holdningen er til 

udeblivelse. Hvad kan man være 

bekendt som beboer, og hvordan 

kan man fremhæve meningen 

med at deltage i fælles 

arbejdsdage yderligere? 

 

 

 

 

3. Økonomirapportering  

 
a) Nuværende budget 

Radoor gennemgår seneste udsendte 

budget fra øjba.  

 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a) Mailindbakken gennemgås  

Bestyrelsen gennemgår mails, og 

svarer på div. henvendelser.  

 

 

5. Nyt fra udvalg a) Fælles havedag 2/4  

Inge og Thomas har afholdt møde mhp. 

planlægning af de fælles arbejdsdage. Inge 

læser liste med opgaver op for dagen den 2/4.  

 

Inge spørger til økonomi. Indkøb af udstyr, 

indkøb af nye planter og indkøb af 

erstatningsplanter er tre forskellige konti. OBS 

på at referere til korrekte konto. 

 

Inge og Thomas drøftede indkøb af trailer til 

afdelingen, således at der kan køres affald 

væk fra afdelingen på arbejdsdage.  

Bestyrelsen stemmer om indkøb her af. Det 

vedtages enstemmigt. Med det forbehold at 

forsikring skal afsøges først.  

 

Radoor og Camilla melder sig til at lave mad 

til kommende arbejdsweekend. Fremadrettet 

bliver det en post, der udbydes på lige fod 

med diverse andre opgaver på arbejdsdagene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radoor kontakter 

øjba og forhører sig 

om forsikring. 

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

  

7. Godkendelse af 

referat. 

Referatet godkendes af bestyrelsen. Camilla sender det 

til Lene Willis. 

8. Eventuelt   

 

Mødet i april holdes ved: Inge i 286  
 

Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsen i tidsrummet fra 20.00-20:30, hvor 

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


