
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 24.04.2017 

 
Tid: 17-21 

 
Sted: 286 

 

 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Kristian, Christian, Gitte, 

Birthe, Inge og Camilla 

Samt Allan Overgaard i forbindelse med 

markvandring. 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Markvandring med Allan Overgaard (D, 120min) 

 Gulvenes tilstand. 

 Søstykkerne/vådområdet. 

 Til og fraflytnings syn – ensretning i standarder for synsgennemgang. 

 Retningslinjer ift. refundering af udlæg ift. forbedringer i boligen.  

 Begrundelse for ophør af tilbud om tilbygninger (fx køkken, toilet og værelser på 1. 

sal) 

 Terrasser; vedligehold og korrekt behandling 

 Skiferplader – algebehandling 

 Hækplanter  

 Dæksler på P areal og stier 

 Skråning ved P plads ved blok 3 

Pause  

2. Godkendelse af dagsorden (D, 5min) 

3. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer (O, 15min) 

a) Referat fra drøftelse med Kim Kjærgaard. 

b) Tilbagemelding fra årets 1. havedag 

4. Økonomirapportering  

5. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser (20min) 

6. Nyt fra udvalg 

7. Div. tiltag og indkomne forslag 

a) Indkøb af plæneklipper 

8. Evt. 

9. Gennemgang og godkendelse af referat (B, 10min) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Markvandring  Dæksler på P areal og sti: 

Nedsunkne dæksler og mange løse pullerter 

(små lamper) er gjort opmærksom på ved 

markvandring. 

 

 

Budget ved Allan: 

Afd. 21 hensætter 538.000kr om året. Det er 

det der kaldes rettidigt omhu ift. at lave 

vedligeholdelsesbudget til afdelingen. 

Umiddelbart vurderer Allan, at der er sat en 

god portion penge af til at ”køre afdelingen”. 

 

Der er 5 fraflytninger i 2015. 9 fraflytninger i 

2016. Grunden til at Allan nævner disse, er at 

fraflytninger er dyre for afdelingen. 

 

Dispositionsfond: 

Afd. 21 betaler x antal kroner ind til en 

dispositionsfond. Denne fond er med til at 

dække misligholdt lejemål, så ikke afdelingen 

lider økonomisk last ved 

fraflytning/renovering.  

ØJBA kan varsle sundhedseftersyn (6 uger), 

hvis der er mistanke om misligholdt lejemål.  

 

Affaldssortering: 

Ny affaldssortering i Aarhus kommune pr. 

1/10. Det vil ikke koste afd. 21 noget større 

beløb, da afdelingen har nedsat containere. 

Der vil blive skiftet mærkat på glascontainer, 

da denne også skal modtage hård plast og 

metal. Om yderligere 2 år, skal der justeres i 

affaldssortering igen. Der skal sorteres 

madaffald. Det betyder nye containere, og 

etablering af andet skraldestativ under 

køkkenvaske. 

Se Aarhus kommunes hjemmeside for yderlig 

info. 

 

Terrasser; vedligehold og korrekt 

behandling: 

Der er afsat 130.000 i nuværende budget til 

behandling af terrasser. Dette vil blive 

varetaget i 2017. Dato herfor forelægger 

endnu ikke. Behandlingen omhandler 

rengøring af træet og gori olie behandling. 

Beboere skal ikke selv vedligeholde terrassen, 

da garantien i så fald kan risikere at frafalde, 

hvis ”forsøg på vedligehold” anses for forkert 

udførsel og dermed mislighold (se referat fra 

ekstraordinær afdelingsmøde 2016). 

 

Allan tjekker op på 

om de er om 

befattet af 5 års 

syn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØJBA sørger for 

mærkater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

På ekstraordinær afdelingsmøde i 2016 blev 

der efterspurgt løsning til glatte terrasser ved 

indgangsdøren. Allan forelægger tilbud fra 

Jysk Skridsikring. 

 

 

Punkter vedtaget på afdelingsmøde: 

 

På ekstraordinært afdelingsmøde i 2017 blev 

det vedtaget af opsætning af hundelegeplads, 

klatretræ og svævebane.  

 

OBS på at klatretræ skal 

sikkerhedsgodkendes.  

 
 

 

Retningslinjer ift. refundering af udlæg 

ift. forbedringer i boligen:  

Allan orienterer; ift. refundering af udlæg i 

forbindelse med etablering af fx vægge i 

lejemålet, så er der fra 2012 lavet en 

forhåndsgodkendt byggetilladelse. Dvs. lejere 

som har boet her siden afdelingens opførelse 

har fået godkendelse til deres evt. tilbygninger 

i lejemålet. Nye lejere skal derimod ansøge 

om byggetilladelse. Fordelen ved at søge om 

godkendelse, er at evt. ændringer i boligen er 

godkendt før en evt. fraflytning – lejer er 

dermed sikret, at ændringer er godkendt og 

ikke skal justeres/genopføres/rives ned.  

 

Til og fraflytnings syn – ensretning i 

standarder for synsgennemgang: 

Afdelingen har en A ordning. Det betyder at 

lejere i afdeling 21 selv står for en del af 

vedligeholdelsen i boperioden. 

Lejere i afd. 21 hæfter for vægge og lofter. 

Lejere hæfter ikke for gulve, fodlister og 

gerigter, med mindre de er misvedligeholdt.  

På hjemmeside www.bl.dk står der opført alt 

omkring A og B ordninger. 

Allan fastslår, at der ikke er to personer, som 

syner ens. Dertil kommer tidspunkt på dagen, 

lys/mørke osv. Der vil altid være forskel på en 

synsgennemgang. Men i ØJBA er der fx afsat 

to synsinspektører til at gennemgå 

familieboliger, så der kun er to ”slags” 

vurderinger.  

Allan foreslår at man kontakter ham og får et 

forsyn i forbindelse med flytning. Her vil man 

 

Allan kontakter 

firmaet og laver 

aftale mhp møde, 

hvor mere info 

herom kan gives. 

 

 

Allan kontakter 

Noles (svævebane), 

så det kan sættes i 

værk. 

 

Inge kontakter 

Peder ift. klatretræ. 

Inge samler gruppe 

til at lave 

hundelegeplads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

gennemgå bolig før det rigtige syn, få råd til 

rengøring, anvist mulige anmærkninger o.lign. 

Et bestyrelsesmedlem er velkommen til at 

deltage ved synsgennemgang. Vedkommende 

må ikke komme med kommentarer undervejs. 

Spørgsmål kan afklares bagefter. Det kan 

klæde bestyrelsen bedre på.  

Gulvenes tilstand: 

Bestyrelsen gør Allan opmærksom på, at der 

er mange spørgsmål omkring gulvenes 

tilstand og kvalitet. Bestyrelsen foreslår, at 

dette kan være et emne til formidling på 

afdelingsmøde. 

Begrundelse for ophør af tilbud om 

tilbygninger: 

Allan orienterer; i dag kan lejere i ØJBA få 

finansieret et køkken og et badeværelse på 

56.000kr pr enhed på x antal kr. over x antal 

år. 

 

Skiferplader – algebehandling: 

Cathrine Bach er ved at undersøge tilbud på 

algebehandling. Behandlingen vil bestå af 

overspuling af flader med algefjernemiddel, 

hvorefter regnvejr, vind og vejr søger for 

resten. 

Hækplanter: 

Cathrine Bach og Allan Overgaard undersøger 

på ”hæksituationen”.  

Afdelingens beboere kan vedtage ny 

hækplantetype på et afdelingsmøde. 

Dæksler på P areal og stier: 

Det undersøges om, der er anmærkninger fra 

tidligere markvandringer.  

 

Skråning ved P plads ved blok 3: 

Anbefaling; dæk dækslet til med jord og så 

græs, for at stabilisere skråningen.  

 

Afsluttende bemærkning fra Allan Overgaard; 

Det er en rigtig pæn afdeling. Flot holdt, pæn 

at gå rundt i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan vil gerne 

deltage på næst 

komne 

afdelingsmøde. 

 

 

 

 

Allan vil undersøge 

hvorfor aftalen 

omkring fx 

opførelse af vægge 

er ophørt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan vil undersøge 

om, der stadig er 

garanti på ift .5 års 

syn. 

 

 

Bestyrelsen tager 

forslaget med til 

haveudvalget 

(arbejdsdage).  



 

2. Godkendelse af 

dagsorden  

Grundet overskredet mødetid med Allan 

Overgaard frafalder dagens dagsorden – 

enkelte punkter drøftes kortvarigt. 

 

3. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

Referat fra drøftelse med Kim Kjærgaard: 

Se bilag. 

 

Tilbagemelding fra årets 1. havedag: 

Bestyrelsen synes det var dejligt at se så 

mange fremmødte til årets første arbejdsdag. 

Det er godt at vide, at afdelingens beboere 

stadig støtter op omkring de fælles tiltag 

herude. 

 

Mange efterspurgte afkrydsningslisten, og den 

var beklageligvis ikke blevet lavet til dagen. 

Den vil dog være at finde på de næste mange 

arbejdsdage, og er således stadig en fast 

procedure ift. opgørelse af beboerdeltagelse 

på arbejdsdage.  

 

På arbejdsdagen meldte to beboere sig 

frivilligt til at sætte net på sandkassen hver 

aften kl.21. Tak for det! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radoor laver 

afkrydsningsliste. 

4. Økonomirapportering  

 

Ingen gennemgang.  

5. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Mailhenvendelse angående nettet på 

sandkassen. Der stilles tvivl om nettets 

funktion, da der er katte efterladenskaber til 

trods for net over sandet. Tillige udtrykkes en 

bekymring for nettets kvalitet, da der er løse 

snore, som kan udgøre kvælningsfare. 

 

Bestyrelsen svarer, at de vil kontakte 

legepladsfirmaet og forhøre om bedre 

løsninger til afdækning af sandkasse. 

Bestyrelsen påpeger desuden, at nettet ikke 

fik anmærkning ved sidste 

legepladsinspektion. 

 

Grundet markvandring og efterfølgende møde 

med Allan Overgaard, har der desværre ikke 

været tid til gennemgang af alle resterende 

indkomne mails.  

Disse vil blive besvaret ved mødet i maj. 

 

6. Nyt fra udvalg   

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Indkøb af plæneklipper: 

Bestyrelsen vedtager at købe en STIGA 

plæneklipper og 2 græstrimmere – alle tre 

maskiner på batteri. Dette er redskaber til 

brug for græsholdet  

 

Kristian Radoor 

indkøber materiel.  



 

 

8. Eventuelt   

9. 

Gennemgang og 

godkendelse af referat 

Referatet eftersendes til bestyrelsen, som 

korrektur/fejl læser det inden for en uge fra 

modtagelse.  

Camilla sender 

godkendt referat til 

ØJBA.  

 

Mødet den 15/5 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. 

 

  



 
 

Dagsorden og referat for møde med Kim Kjærgaard 

Mødet afholdes i nr. 286 den 18/4 fra kl.18-19 

 

Møde med Kim Kjærgaard mhp. sparring til bestyrelsen omkring almen+ konceptet, samt genoptagelse 

af processen omkring af arbejde med et værdigrundlag for afdeling 21.  

Kim har taget Lars Overgaard med, for at præsentere ham og sikre, at der ikke sker overlapning i 

ansvarsområder mellem de to. 

 

Dagsordenpunkter: 

1. Håndtering af beboernes kommentarer omkring manglende sanktioner vedr. arbejdsdage. 

2. Procedure for opkrævning/sanktioner 

3. Hvad er almenbolig+ konceptet 

4. Fælles værdigrundlag 

 

1. 

Drøftelse omkring arbejdsdage (Hvor stort er fraværet? Omfanget af ”kommentarer” rettet mod AB? 

Hvordan håndteres det?) 

Bestyrelsen giver udtryk for, at der overvejende er et stort fremmøde til arbejdsdage. Folk er 

grundlæggende med på konceptet omkring selv at skulle sørge for området, bidrage til at holde det 

pænt og ordentligt.  

Det opleves forskelligt i bestyrelsen, hvor mange kommentarer der kommer omkring 

udeblivelse/manglende sanktioner. 

Det drøftes om, der er behov for 5-6 arbejdsdage, eller om de kan nedsættes, nu hvor det grønne 

område som udgangspunkt er anlagt. Det er en overvejelse bestyrelsen vil have med sig. De 

nuværende arbejdsdage er planlagt ud fra tidligere haveudvalgs planer for 2017. Bliver der aflyst nogle 

af disse, vil bestyrelsen stræbe imod at det meldes ud i god tid af respekt for beboernes planlægning. 

Kim spørger, om bestyrelsen har været i dialog med de beboere, som tilsyneladende aldrig dukker op, 

eller som har mange udeblivelser. Hertil svarer bestyrelsen nej. Der har været mere fokus på, at 

nedtrappe kommentarer heromkring. Fremmødet er trods alt stadig stort.  

Forslag til yderligere positiv ånd omkring arbejdsdagene: 

 Sende dagsorden for arbejdsdagene ud ugen op til. 

 Tydeliggøre deadline for framelding til arbejdsdag af hensyn til planlægning af arbejdsopgaver.  

 Som udgangspunkt er alle beboere tilmeldt. Der er altså tale om en bekræftelse, når man 

dukker op og krydser sig af til arbejdsdagen. Kunne bekræftelsen komme på mail allerede før 

arbejdsdagen? 

 Hvordan kunne man slutte arbejdsdagene i ord. Runde af med at høre til folks oplevelse af 

dagen. Hvad var godt ved dagen i dag? 

 Bestyrelsen kunne være tydeligere i deres udmelding omkring tilfredshed med indsatsen på 

arbejdsdage. Vedhæfte fotos i referater, lave et lille skriv.  

 

2.  

Drøftelse omkring overvejelserne ved sanktion/opkrævning. (Skal der være for at få folk til at deltage, 

eller for at få opgaver udført? Hvilken stemning vil man rette an? Hvordan opfattes advokatskrivelsen?) 

Bestyrelsen fremhæver, at arbejdsdagene fungerer godt. Der er arbejde til alle – store, små, stærke 

og folk med skavanker. Det handler mere om at være med/bidrage og snakke med naboerne, end en 

egentlig produktion, hvor bestemte kvoter for dagen skal nås. Selvfølgelig er der opgaver som skal 

udrettes, men det skal være hyggeligt at deltage på arbejdsdage.  

Bestyrelsen fremhæver igen, at advokatskrivelsen fra 2105 blev udfærdiget uden den daværende 

bestyrelses viden herom. At der var enkelte reaktioner herpå, men at brevet som sådan ikke gjorde til 

eller fra. Desuden finder bestyrelsen det problematisk at skulle efterleve/håndhæve beskrivelsen af 

procedure for arbejdsdagene beskrevet i brevet, da bestyrelsen i så fald vil få en fremtrædende rolle 

ift. at sanktionere beboere. Dette ansvar tilfalder ØJBA. 

Det tydeliggøres af Kim at det også er problematisk/svært for ØJBA, at gøre yderligere ift udeblivelse 

på arbejdsdage.  

 



 
Spørgsmål: 

 Kan man tydeliggøre arbejdsdagene yderligere og præcisere forventningerne. Beskrive dem 

klart og tydeligt. 

 Kan det præsenteres på et afdelingsmøde? 

 

Bestyrelsen henviser til udsendte retningslinjer for arbejdsdage i 2016. 

 

3.  

Drøftelse omkring tydeligheden af almen+ (Er jeres oplevelse at beboerne ikke kender konceptet? 

Hvilke kommunikationstiltag er der gjort? Status på velkomstfolder?) 

Bestyrelsen har en oplevelse af, at almenbolig+ konceptet er velkendt i afdelingen. Dem som har boet 

her fra starten, er blevet bekendtgjort hermed under byggeprocessen. Nytilflyttere er blevet gjort 

opmærksom herpå ved boligtildeling.  

Bestyrelsen byder stadig nye beboere velkommen. Der gives en blomst, en kalender og orienteres om 

bestyrelsen, samt forventningerne til at bo herude. Bestyrelsen erkender, at der godt kan arbejdes 

mere på, at være tydelige omkring konceptet og forventningerne herude. 

Velkomstfolderen er stadig på tegnebordet. Den er svær at få færdig. Men bestyrelsen er enig om, at 

det vil være en god ting at kunne udlevere ved velkomst. Den er god at kunne slå op i, når man som 

nytilflytter er kommet på plads og har tid til at forholde sig til evt. spørgsmål, tvivlssager mv. 

 

 

4. 

Drøftelse omkring formålet med værdigrundlag (Hvad skal indholdet være? Hvordan skal processen 

omkring det være? Har i tænkt på inddragelse af beboerne?) 

Bestyrelsen er enig om, at et værdigrundlag udfærdiget af en bestyrelse, ikke giver meget fællesskab. 

En afdelings værdiggrundlag bør være på baggrund af beboernes tilbagemeldinger. Det kræver en 

proces, hvor så mange som muligt deltager. Hvordan gør man det? Processen omkring udfærdigelsen 

er lige så vigtig som det endelige resultat.  

Det er en overvejelse værd, hvor man vil have sit fokus. Vil vi være en afdeling, hvor alting skal gå lige 

op, eller vil vi være en afdeling som kan løfte i flok? 

 

Afslutning: 

 Der skal findes en ny dato for møde med Kim, hvor der kan arbejdes videre med processen 

omkring udfærdigelse af værdigrundlag. 

 Tænke flere tanker om, hvordan det kan trækkes med på kommende afdelingsmøde? 

 Hvad skal der ske inden næste afdelingsmøde? Skal der ændres i nuværende opsætning af 

arbejdsdage? Bestyrelsen vil samle erfaringer fra kommende arbejdsdage, og efterfølgende 

overveje, hvordan det skal præsenteres i det nye år.  

 

 

 

 


