
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 19.06.2017 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: 286 

 

 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Birte, Gitte, Inge, 

Christian, Kristian og Camilla 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Kristian 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

a) Valg af referent (B, 2 min, Camilla) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Kodelås til fællesskur (O+B, 5 min, Radoor) 

b) Nye lejere – velkomst mv. (D+B, 5min) 

c) Afdelingsmøde den 13/9 2017 (D+B, 45min, Camilla) 

• Reservere lokale 

• Personer til valg 

• Traktement 

• Dirigent 

• Forslag/afstemning (svævebane + ny forretningsorden fra ØJBA) 

3. Økonomirapportering  

a) Økonomigennemgang til afdelingsmødet (D, 5min, Radoor) 

b) Status på indkøb: kantklippere, stige, computer (O, 5min, Radoor) 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser (15min) 

5. Nyt fra udvalg 

a) Græsholdet (D+B, 10min, Camilla/Inge) 

• Kløverbekæmpning. 

b) Haveudvalget (D, 15min, Inge) 

• Status på havedage i juni 

• Bålpladsen – trimning af hybenhæk. 

6. Diverse tiltag og indkomne forslag 

7. Gennemgang af referat (B, 10min) 

8. Evt. 

 

 

 

 

 



 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Godkendt  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

A) Kristian Radoor informere om muligheden 

for at skifte Ruko nøglelås til en kodelås, 

derved spare udgiften til at skifte nøgler ved 

bortkommende nøgler, og for at kunne give 

teknikere midlertidige koder.  

 

Bestyrelsen stemmer enstemmigt for at skifte 

lås ved maskine skur og aktivitetsudvalgsskur 

 

B) Inge står fortsat for velkomst af nye 

beboere, som får en velkommen til afdeling af 

et medlem fra bestyrelsen, samtidig får de en 

buketblomster, og en kort gennemgang af 

hvad vi er for en afdeling, samt hvilke krav vi 

har til fremmøde på arbejdsdage. 

 

C) Camilla booker beboerhuset, også har vi 

valgt i år at invitere Allan Overgård med, der 

kan være behjælpelig med diverse spørgsmål 

omkring afdelingen. 

Inge, Gitte og Birte stiller ikke op igen, vi har 

derved to 2årige og 2 suppleanter på valg. 

 

Vi opfordre til at folk på forhånd tænker på om 

bestyrelsesgerningen er noget for dem. 

 

Bestyrelsen godkender den nye 

forretningsorden fra ØJBA, og opfordre 

beboerne til også at stemme ja. 

a) Kristian Radoor 

skriver til Allan for 

at få rekvireret 

låse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Inge og Gitte 

køber Frugt, Kaffe, 

Kage, Blomster, 

sodavand og mad 

til bestyrelsen 

(Mad til 7 personer) 

 

Camilla formulere 

forslag til ny 

svævebane. 

3. Økonomirapportering  

 
Kristian Radoor har informeret bestyrelsen om 

afdelingens aktuelle økonomi 

 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Alle mails er besvaret, undtagen udeblivelse 

fra arbejdsdage, disse besvares ikke 

 

5. Nyt fra udvalg A) Græsholdet går i gang med at bekæmpe 

kløver, og vil øge intervallet af græsklipninger i 

den kommende periode, samt sprede gødning. 

 

B) Vi har modtaget ”5” afbud til deltagelse på 

arbejdsweekend, men sammentælling viser at der 

manglede 20 deltagere. 

 

Bestyrelsen rækker ud til ØJBA for at se hvad vi 

gør ved det svindende deltager fremmøde, 

dermed ikke sagt at vi ikke er meget 

 



 

taknemmelige for dem der mødte op, de skal 

have en stor tak. 

 

”Bestyrelsen henstiller til at højne moralen 

yderligere omkring arbejdsdage, hvorfor 

positivt fremmøde er at foretrække. Det er 

frivillige beboere der stiller sig til rådighed til at 

lede og fordele arbejdsdagene, og tiden kan 

bruges mere konstruktivt, end at forholde sig til 

kritiske henvendelser. Har man som beboer 

noget at ytre ift. arbejdsdage, er man velkommen 

til at dukke op til bestyrelsesmøderne, sende 

bestyrelsen en mail, fremstille forslag til et 

afdelingsmøde eller melde sig som deltagende i 

haveudvalget.” 

 

Haveudvalget sætter klipning af hybenbusk på til 

næste arbejdsweekend. 

 

C) Sommerfesten bliver gratis i år, og et medlem 

fra aktivitetsudvalget kommer personligt og 

banker på jeres dør i den kommende tid, for at 

invitere jer med. 

 

Festen afholdes d. 26 august! 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

-  

7. Eventuelt Vi mødes allerede klokken 18 d. 21/08, og 

mødet er lukket for bebor deltagelse. 
 

 
Mødet den 21/08 holdes ved: 286 
 
Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsen i tidsrummet fra 20.00-20:30, hvor spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


