
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 
Dato: 19.01.2015 

Tid: 18 -22 

Sted:  

Kig forbi: 20.30-21 

Mødedeltagere: Peder, Vibeke, Sofie, 

Lisbeth og Camilla 

 

Fraværende: Gitte, Jonas, Radoor, Niklas 

 

Referent: Camilla 

 
Ordstyrer: Lisbeth 

 

Dagsorden: 

 
     0.  Spisning (30 minutter) 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Fælles arbejdsdage /Alle (60) 

- Forventninger 

- Succeskriterier 

- Hvem gør hvad? Rollefordeling 

- Fremmøde, afbud og udeblivelse – herunder orienterer Peder fra uvildig advokat. 

- Sammenfatning af retningslinjer 

b) Indbrud i skur. /Alle (25) 

i. Status på nøgle/cylinder skifte?  

ii. Udlån af værktøj og forsikringsdækning – procedure 

iii. Alarmsystem eller andre tiltag? 

Pause 30 minutter 

c) Forberedelse af mødet med Kim /Alle (60)(Udkast til liste med ansvarsområder 

(nyt ØJBAmøde marts 2016).   

d) Billede af bestyrelsen – Camilla tager billeder med Mobil/Gitte sender til Øjba 

(10) 

e) Ny midlertidig formand / Peder (5) 

f) Uddeling af gaver uden hjemmel i vedtægter og bestyrelseskompetencer / Peder 

(30)  

- hjemmel 

                    - udarbejdelse af fremtidige retningslinjer  

                g.   Procedure for afbud/aflysning af møder /Peder (20) 

           PAUSE 30 minutter 

3. Økonomirapportering 

a) Referat fra ØJBA økonomikursus / Sofie (5min) 

b) Budgetkontrol – mail fra Katrine Andersen 3/12. / Kristian(15) 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Mailindbakken gennemgås, og der svares på henvendelser. /Lisbeth (10) 

b) WAOO oplæg – svar til Jesper. /Kristian og Lisbeth(5) 

 

5. Nyt fra udvalg 



 

a. Bygge teknisk udvalg – etablering heraf. /Niklas(15) 

i. Opgaver herunder: terasseplanker, udgåede hækplanter. 

b. Aktivitetsudvalget: 3 planlagte arrangementer. Spørgsmål: hvordan samarbejde 

om fremtidige arbejdsdage? / Camilla (30) 

6. Div. tiltag og indkomne forslag  

a) Kalender – Tjekkes for fejl – evt. fejl sendes til Gitte. Lisbeth trykker den i 

kopibutik i Banegårdsgade – print som sidst - deadline / Lisbeth (10) 

b) Overgang til LED pærer, afstemning. / Peder (20) 

c) Drøftelse omkring deltagelse af bestyrelsesmedlem ift. beboersager med ØJBA. 

Fx ved syn ifm fraflytning. / Vibeke (20) 

7. Evt.    (45 – evt. slutte mødet før) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Dagsordens punkter godkendt. Afsat tid til 

forskellige punkter overskrider mødets 4 timer 

med 3 timer. OBS på at rette ind undervejs i 

mødet. 

 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Fælles arbejdsdage  

- Forventninger 

Der mangler til stadighed en afstemning af 

forventninger ift. den pligt der påhviler den 

enkelte beboer ift. udendørs vedligeholdelse. 

 

- Succeskriterier 

Bestyrelsen drøfter hvordan vi kan se på 

arbejdsdagene som en succes. Gør vi det op i 

udført arbejde, antal fremmødte beboere, eller 

noget tredje? 

 

Vigtigt at se på virkeligheden. Det 

besværliggør arbejdsdagene at lægge barren 

for højt. Det kunne være en fordel at kigge på 

sidste års deltagelse og vurdere 

arbejdsopgaver og mulig indsats herfra.  

 

- Hvem gør hvad? Rollefordeling 

Bestyrelsen drøfter hvordan de kan forholde 

sig til udeblivelser fra arbejdsdage, og hvordan 

man kan inddrage alle beboere, uden at skulle 

agere ”politi”. 

 

- Fremmøde, afbud og udeblivelse –  

Haveudvalget har valgt at lægge årets 

arbejdsdage fra 9-12. 

 

Bestyrelsen drøfter haveudvalgets udspil til, 

hvordan man kan bytte arbejdsdage. Der 

drøftes værdien i at udvise en fleksibilitet, og 

samtidig det at være tydelig på sanktion ved 

udeblivelse.   

 

Udebliver man, vil det blive noteret og sendt 

til ØJBA. 

 

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er 

enige om, at der har været konsensus 

omkring, at udeblivelse ved arbejdsdage sidste 

år blev sendt til ØJBA.  

 

- Sammenfatning af retningslinjer 

Det kunne være foregribende at udforme 

nogle retningslinjer, som en del af et 

værdigrundlag for afd. 21. Dette kan indgå i 

den velkomstfolder den enkelte beboer 

modtager, når der skrives under på at flytte 

ind i afd. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der følges op herpå ved 

mødet i februar.  

 

 

 

Lisbeth vil gerne lave et 

udkast til en skrivelse, 

som sendes ud til 

bestyrelsesmedlemmerne 

den 27/1. Det skal være 

klar til udsendelse 1/2.  

 



 

 

Der må være en hvis elastik i det. Sådan at 

man fx kan indkalde til ekstra arbejdsdage, 

hvis der et år er brug for større indsats. 

 

En del af retningslinjerne kunne være at højne 

informationen og forklare, hvad det er, der 

skal ske på de forskellige arbejdsdage, hvorfor 

vi har valgt at udmønte dem, som vi har gjort, 

og hvorfor det er vigtigt at den enkelte beboer 

deltager. 

 

Det skal beskrives, hvad man skal gøre, hvis 

man ikke kan komme på valgte arbejdsdage – 

at man skal bytte, melde tilbage til bestyrelsen 

og til ØJBA, hvis ikke man kan deltage. 

 

b) Indbrud i skur.  

Peder har udskiftet til 6 stifter lås, så 

nøglerne ikke umiddelbart kan 

kopieres. 

- Udlån af værktøj og 

forsikringsdækning – 

procedure 

Drøftelse omkring hvordan man 

kan kompenseres, hvis eget 

redskab går til på arbejdsdag. 

- Alarmsystem eller andre 

tiltag? 

Der er skiftet lås og der er sat 

indbrudsskinne op. Vi afventer 

og ser om yderligere tiltag er 

nødvendige. 

 

c) Forberedelse af mødet med Kim  

Bestyrelsen drøfter udspil til listen over 

ansvarsfordeling mellem ØJBA og 

afdelingsbestyrelsen.  

 

 

d) Billede af bestyrelsen  

 

 

e) Uddeling af gaver uden hjemmel i 

vedtægter og 

bestyrelseskompetencer  

Drøftelse omkring rimelige udgifter ved 

repræsentation og gaver i beskedent 

omfang.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

c) Bestyrelsen skal 

tjekke om listen stemmer 

overens med lejekontrakt 

og lejeloven. Det 

gennemgås på mødet i 

februar. 

 
 

d) Udskydes til mødet i 

februar. 

 
e) Vibeke medtager 

kommunale retningslinjer 

for ”opmærksomheder” 

og punktet drøftes videre 

i februar. 

 

 

 



 

g) Procedure for afbud/aflysning af 

møder  

Drøftelse i henhold til aflysning af mødet i 

december. 

Bestyrelsen beslutter, at 

fremtidige møder som 

udgangspunkt ikke kan 

aflyses. 

3. Økonomirapportering  

 

a) Referat fra ØJBA økonomikursus 

En afdelingsbestyrelse har ikke særlig stor 

økonomisk råderum. Der er råderum ift. 

beboeraktiviteter. OBS på at, jo færre etiketter 

man sætter på afd. penge, jo større råderum 

er der. 

 

b) Budgetkontrol – mail fra Katrine 

Andersen 3/12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Punktet overflyttes til 

mødet i februar. 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at 

henvendelser vedr. afd. 21 skal stiles 

bestyrelsens mail; almenplus@gmail.dk. 

Bestyrelsen vil gerne frabede sig at få tilsendt 

mails på deres private mailadresser. Bliver der 

sendt mails hertil, vil de ikke blive besvaret. 

OBS til bestyrelsen. Når 

der læses mails i 

bestyrelsens mail inden 

møde, så skal man huske 

at markere mailen som 

ulæst. 

5. Nyt fra udvalg a) Bygge teknisk udvalg – etablering 

heraf.  

i. Opgaver herunder: 

terasseplanker, 

udgåede hækplanter. 

 

c) Aktivitetsudvalget: 3 planlagte 

arrangementer. Spørgsmål: hvordan 

samarbejde om fremtidige 

arbejdsdage?  

Camilla orienterer om årets 3 arrangementer, 

som er genvalgt med fokus på at opbygge 

nogle traditioner for afd. 21, som kan ramme 

bredt.  

Det oplyses samtidig, at det bydes 

velkommen, at beboere på eget initiativ 

planlægger arrangementer, som kan støttes 

økonomisk fra afd. 21’s beboerkonto. 

 

Fra bestyrelsens medlemmer kommer følgende 

forslag: 

a. Kvindedag i borgerhuset med køb 

bytte salg. 

b. Loppemarked på øverste P-plads 

med orientering ud mod byen.  

c. Vinsmagning (evt. i borgerhuset)  

d. Virksomhedsbesøg  

Punktet overflyttes til 

mødet i februar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode forslag som kan 

føres ud i livet, hvis man 

idémand byder ind på 

planlægning mv.   

 

 

 

 

 

mailto:almenplus@gmail.dk


 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  
a) Kalender  

Kalenderen tjekkes og der laves sidste 

rettelser. Bl.a. rykkes bestyrelsesmødet 

i februar, da det ellers falder i 

vinterferien. 

 

b) Overgang til LED pærer, afstemning. / 

Peder (20) 

De pærer vi har i de høje lygter nu, 

sælges ikke længere i Danmark. De 

koster over 200kr. stykket, at 

rekvirere på nettet.  

At skifte til LED vil give mere stabilt 

lys, samt vil betyde, at afd. vil 

spare strøm. 

 

c) Drøftelse omkring deltagelse af 

bestyrelsesmedlem ift. beboersager 

med ØJBA. Fx ved syn ifm fraflytning.  

Vibeke orienterer om, at der i andre 

boligforeninger er bestyrelsesmedlemmer, 

som deltager ved fraflytning. Dette skal 

bevirke at den beboer, som skal flytte, har 

en ”advokat” ift. gennemgang af 

slidtage/skader/mv. på bolig. 

Vibeke laver nødvendige 

rettelser og afleverer til 

Gitte. 

 

 

 

 

 

 

b) Bestyrelsen skal stille 

et forslag om at overgå 

til LED ved kommende 

afdelingsmøde. 

 

Peder vil indhente tilbud 

på overgang til LED 

belysning.  

7. Eventuelt OBS! Mødet i februar skubbes en uge, da den 

3. mandag falder i vinterferien.  
 

 

Mødet mandag den 22/2 holdes ved: Lisbeth 332 

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

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 
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