
 

 

Bestyrelsesmail: almenplus@gmail.com 
 
Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsmødet i tidsrummet fra 20.00-20:30, hvor 

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 21.08.2017 

 
Tid: 18-21 

 
Sted: 286 
 

 
Kig forbi: IKKE I DAG 

Mødedeltagere: Inge, Gitte, Christian, 

Kristian, Birthe og Camilla 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 
O: orientering  

B:beslutning  
D:drøftelse  

 

Dagsorden: 
 

SPISNING FØR MØDET BEGYNDER 

 

1. Godkendelse af dagsorden (5min B) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 
a) Nettet på sandkassen (O, 5 min, Christian) 

b) Gennemgang af årsberetning (D, 20 min, Camilla) 

3. Økonomirapportering  
a) Præsentation af ØJBAmødet den 17/8-17 med gennemgang af afd. 21’s 

budgetudkast. (O, 20 min,Radoor) 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

5. Nyt fra udvalg 

a) Haveudvalget: (O, 20 min, Inge) 
● Hvem fortsætter, hvem stopper? Valg af nye medlemmer/kræfter. 

● Årsberetning? 
● Status på arbejdsweekend 12-13/8 

b) Aktivitetsudvalget: (O, 5 min, Camilla) 

● Årsberetning? 

6. Diverse tiltag og indkomne forslag 
a) Østjysk skridsikring, status på terassebehandling? (OB, 10min) 

b) Opfølgning på møde med Kim Kjærgaard 18/4 - se referat fra april (D, 30 min, alle) 
● Afslutning: 1) Ny dato for møde med Kim. 2) Hvordan kan man implementere 

drøftelse om værdigrundlag til afdelingsmødet? 3) Erfaringsopsamling på 

arbejdsweekends, hvordan præsenteres det på afdelingsmødet - skal noget 
ændres? 

7. Gennemgang af referat (B, 10min) 

8. Evt. 
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 
Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsordenen er godkendes.  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 
medlemmer  

a) Nettet på sandkassen  

Nettet på sandkassen er upraktisk og har ikke 

fungeret optimalt. Tilmed har snore og 
elastikker være løse og strukket ud på andre 

legeredskaber. Derfor er nettet nu fjernet, og 
der overvejes nye muligheder. 

Drøftelse: 1) plantning af planter, som 

tiltrækker katte, så de hellere vil bruge 
planterne som toilet. 2) skifte sandet 2 gange 

årligt i sommerhalvåret. 
 

b) Gennemgang af årsberetning  

Bestyrelsen gennemgår udkastet til 
årsberetningen, kommenterer og retter til. 

Punktet følges op af 

ny bestyrelse efter 

afdelingsmødet. 
 

3. Økonomirapportering  

 
a) Præsentation af ØJBAmødet den 17/8-

17 med gennemgang af afd. 21’s 

budgetudkast. 

Kristian har ikke været til mødet, men vil tage 

kontakt til Morten (øjba).  

 

 
 

Radoor har mailet 
Morten og spurgt til 

om Allan Overgaard 

vil gennemgå 
afdelingens 

økonomi på 
afdelingsmødet. 

4. Kommunikation, 

mails og div. 
henvendelser 

 

Bestyrelsen har modtaget en mail fra en 

beboer, som stiller et forslag om hus-
nummerering af P-pladserne.  

 

Bestyrelsen sender 

forslaget videre til 
ØJBA, der 

udfærdiger endelig 

dagsorden. 

5. Nyt fra udvalg a) Haveudvalget:  

● Hvem fortsætter, hvem 
stopper? Valg af nye 

medlemmer/kræfter. 

Inge har valgt at stoppe i 
haveudvalget efter årets 

afdelingsmøde. Thomas (356) vil 
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gerne fortsætte arbejdet, men 
der skal flere kræfter til. 

 

 
● Årsberetning? 

Inge arbejder på en årsberetning, 
som hun læser højt til 

afdelingsmødet. 

● Status på arbejdsweekend 
12-13/8 

Der har været 9 ikke fremmødte 
til sidste arbejdsweekend. 

Bestyrelsen har modtaget 

afbudsmail fra 6 beboere. 
 

Bestyrelsen vil igen fremhæve 
overfor afdelingens beboere, at 

arbejdsdagene er obligatoriske, 

og deltagelse er noget man har 
skrevet under på i 

lejekontrakten.  
b) Aktivitetsudvalget:  

● Årsberetning? 

Udvalgets medlemmer har ikke 
haft den fornødne tid til at 

udfærdige en årsberetning. 
 

Bestyrelsen vil 
efterlyse nye 

medlemmer til 

udvalget på 
afdelingsmødet. 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Østjysk skridsikring, status på 

terassebehandling?  
Trods aftaler med østjysk skridsikring, er der 

ikke fulgt op forbedring af terrasse. 

Bestyrelsen har på baggrund af østjysk 
skridsikrings tilbud haft udsat rengøring af 

afdelingens terrasser. Dette er ikke længere 
forsvarligt, bestyrelsen vil derfor kontakte 

øjba og bestille den oprindelige planlagte 

rengøring. 
 

b) Opfølgning på møde med Kim 
Kjærgaard 18/4 - se referat fra april  

● Afslutning: 1) Ny dato for møde 

med Kim. 2) Hvordan kan man 
implementere 

drøftelse om værdigrundlag til 
afdelingsmødet? 3) 

Erfaringsopsamling på 

arbejdsweekends, hvordan 
præsenteres det på 

afdelingsmødet - skal noget 
Ændres? 

 

 

 
 

 

 
 

Camilla tager 
kontakt til Allan 

Overgaard og laver 

en aftale herom. 
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1) Kim får tilsendt plan for 
kommende bestyrelsesårs møder. 

Herfra beder vi ham, booke sig 

ind på datoer, så fremtidige 
møder kan komme i stand. 2) 

Drøftes med Kim på senere 
tidspunkt. 3) Bestyrelsen har ikke 

fået afsat tid til at drøfte dette 

yderligere. Men emnet vil blive 
berørt ved haveudvalgets 

årsberetning. 
 

7. Gennemgang af 

referat. 

Referatet gennemgås og godkendes.  

8.Evt. • Et fremtidigt bestyrelsesmøde kunne 

være med deltagelse fra Rene 

Kramme, formand for 

grundejerforeningen – dette mhp. 

opfølgning af udearealerne omkring 

slangestien.  

 

 

 

Mødet den 18/9 holdes ved: 346 

 


