
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 
 

Dato: 07.09.2015 

Tid: 18.30-22 

Sted: 358, Niklas Hansen  

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Radoor, Max, Vibeke, 
Peder, Camilla, Niklas og Christian 

 
Fraværende: Thomas 

 

Referent: Camilla 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Årsberetning  

3. Økonomirapportering 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser 

b) Mail fra Kim – hvad sender vi retur til ØJBA? 

c) Mail med referater – kontakt til Lene Willis, hvem? 

5. Nyt fra udvalg 

6. Div. tiltag og indkomne forslag  

a) Forberedelse og facilitering af beboermødet 14/9-15 

7. Evt. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 
Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Godkendt   

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 
medlemmer  

a) Årsberetning  
Bestyrelsen gennemgår udkastet og tilretter 

det nødvendige. 

 
Peder Van vil læse 
beretningen højt til 

beboermødet. 

3. Økonomirapportering  
 

Ingen drøftelser. Radoor vil 

præsentere 

økonomien på 

beboermødet. 
 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 
 

a) Indbakken gennemgås og der svares 

på div. henvendelser 
 
b) Mail fra Kim – hvad sender vi retur til 
ØJBA?  
Kim vil kontakte os i ugens løb for at 

afstemme oplæg mv. 
 
c) Mail med referater – kontakt til Lene 

Willis, hvem? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christian kontakter 
Lene og forhører sig 

med mulighed for 
at referatet sendes 

ud fra ØJBA.  

5. Nyt fra udvalg Haveudvalget  
Kristine, Peder og Anette har lavet en 

årsberetning for haveudvalget. Der er fra 

haveudvalget en forespørgsel på, hvorvidt der 
kan fremvises billeder af havehold, som er 

ønskelig.  
 

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Forberedelse og facilitering af 

beboermødet 14/9-15 
Der skal bestilles let anretning og drikke, samt 

kaffe/the/mælk fra Super Brugsen. Desuden 

købes paptallerkner, servietter og 
bordblomster. Bestyrelsen anslår, at der skal 

bestilles til 50 msk. 
 
Der skal selv medbringes klude/viskestykker. 
 
Christian har fået tilsendt stemmesedler mv.  
 

 

 
Radoor tjekker 

økonomien og 

bestiller, hvad der 
er muligt. Christian 

henter. 
 
Camilla tager med. 
 
Christian vil tage 

imod beboere, 



 

 

 

 
Bestyrelsen mødes kl.18 i borgerhuset, og 
stiller borde op i anderledes opstilling - fx små 

klynger med mulighed for at få beboerne 
blandet på kryds og tværs.  
 
Der skal være en projektor tilgængelig. 

Radoor har kontaktet Kim fra ØJBA, for at 
høre om han vil tage en med. Ellers vil 

Christian tage en med.  
 

 

 

 
Referent og ordstyrer skal vælges til mødet. 

krydse af og tildele 

stemmesedler. 
 

 

 

 

 

 
Radoor har 

kontaktet Kim fra 

ØJBA, for at høre 
om han vil tage en 

med. Ellers vil 
Christian tage en 

med.  
 
Camilla melder sig 
som referent. 

Bestyrelsen vil 
foreslå Morten som 

ordstyrer. 

7. Eventuelt Aktivitetsudvalget - voksenaktiviteter. 
Der er forespørgsel på hvilke tanker 

aktivitetsudvalget har i form af tiltag for de 

beboere som er singler, ikke har børn, eller 
har større børn. Fx ture ud til virksomheder, 

vinsmagning mv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tak for i år! 

Camilla vil tage 

tankerne med til 

aktivitetsudvalget.  

Camilla orienterer 

om, at 

aktivitetsudvalget 

har en mailadresse 

(aktivitesudvalg.p

lus@yahoo.com), 

hertil må MEGET 

gerne sendes 

forslag.  

 
Næste møde aftales med den ny bestyrelse 14/9-15, når beboermødet er afholdt. 

 
Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsen i tidsrummet fra 20.00-20:30, hvor 
spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


