
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 
Dato: 19.10.2015 

Tid: 20-22 

Sted: 322 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Peder, Jonas, Lisbeth, 

Radoor, Gitte, Niklas, Camilla og Sofie 

 

Fraværende: Vibeke 

 

Referent: Camilla 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Præsentation: ny bestyrelse, hvem, hvad, hvorfor. 

b) Rollefordeling i bestyrelsen: hvem gør hvad? 

c) Mødetidspunkt og mødedisciplin 

d) Afdelingsbestyrelseskursus: hightlights fra kurset 07.10.15 

3. Økonomirapportering 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. Henvendelser 

5. Nyt fra udvalg 

a) aktivitetsudvalget: sidste nyt 

b) haveudvalget: arbejdsweekend 25/10 

6. Div. tiltag og indkomne forslag  

a) Bestyrelsesfoto: Vibeke Thiim efterspørger foto af samlet bestyrelse 

b) Holdning til hærværk: hvor ligger ansvaret? 

i. bestyrelsen som forgangsmænd 

c) Snerydning: planlægning heraf 

d) Opfølgningsmøde med ØJBA: Kontakt til Kim Kjærgaard ift. opfølgning i 

december 

e) Kalender 2016: hvem vil lave ny? Indsamle nye datoer mv. 

7. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Godkendt  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

A) Ny bestyrelse 

De respektive medlemmer fortæller om deres 

baggrund for at melde sig til 

bestyrelsesarbejdet. 

 

B) Rollefordeling 

Praktiske ting ift. bestyrelse: Radoor 

Kasserer: Radoor 

Koordinering af hold af udendørs arealer: 

Peder (på vegne af haveudvalget) 

Referat og dagsorden: Camilla 

Ordstyrer på bestyrelsesmøder: Gitte 

Håndtering af mails: Lisbeth 

Ajourføre adresser og indkomne mails på 

bestyrelsesmail: Sofie 

 

C) Mødetidspunkt og mødedisciplin 

Forslag om at mødes kl.19.30, for at kunne nå 

alt på mødet. Drøftelse om at respektere såvel 

start- som sluttidspunktet for 

bestyrelsesmødet. Have fokus på at slutte 

kl.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B) Afdelingsbestyrlseskursus 

Camilla deltog i mødet udbudt af ØJBA 7/10-

15.  
Birgitte F. Christensen fra 

Boligorganisationernes Landsforening holdt 

oplæg. Hun fortalte om en bestyrelses rolle ift. 

den afdeling man er valgt ind i, samt om de 

roller der kan bestrides derudover - 

repræsentantskabet og 

organisationsbestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vedtages at 

bestyrelsesmøder 

forsat er fra 20-22. 

Der opfordres til at 

man så vidt muligt 

kommer 19.50, så 

mødet kan startes 

kl.20. 

Gitte beder om at 

få dagsorden 

tilsendt tids nok til 

at kunne tidssætte 

de forskellige 

emner. Hvis ikke et 

emne er 

færdigdebbateret 

efter "endt tid", må 

det overgå til 

dagsorden på 

næste 

bestyrelsesmøde.  

 

 

 

Camilla rundsender 

slideshow fra 

oplægget til 

bestyrelsens 

medlemmer. 



 

3. Økonomirapportering  

 

Som udgangspunkt er der god økonomi i 

afdelingen. 

 

Der er imidlertid nogle fejl ift. udgifter trukket 

fra forkert konto. Det drejer sig om 

bestyrelsesudgifter trukket fra beboerkontoen. 

 

 

Der spørges til økonomi omkring snerydning – 

om det skal engageres udefra, eller om 

beboerne står for det. 

 

 

 
Radoor vil se 

nærmere her på. 
 

 

 

Videre drøftelse 

føres til punktet om 

snerydning. 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Der er mail fra Jesper med opfølgning på 

foreningsaftalen med Waoo i forlængelse af 

vedtagelsen på afdelingsmødet 14/9-15 

 

Det er umiddelbart svært at gennemskue hvad 

tilbuddet går ud på. Som bestyrelsen læser 

tilbuddet, vil det vil koste 100kr mere at være 

med i foreningsaftalen, for samme pakke som 

vi har nu. 

 

Mail besvaret ift. medansvar omkring 

vedligehold af udendørsarealer. Her specifikt 

påtænkt rydning af ukrudt. Bestyrelsen 

henstiller til, at der påhviler alle et ansvar om 

at holde afdelingen pæn. Man er forpligtet til 

at holde egen matrikel, samt en 65.del af 

fællesarealet. 

 

 

 

 

Radoor vil tage 

kontakt til Waoo og 

høre hvad tilbuddet 

går ud på. 

5. Nyt fra udvalg A) Aktivitetsudvalget 

Camilla fortæller, at aktivitetsudvalget har ca. 

8000kr til rådighed året ud. Heraf skal der 

være til årets sidste arbejdsdag, 

juletræstænding, indkøb af div. mangler samt 

til kalendere til afdelingens beboere.  

 

Der efterlyses desuden nye kræfter til 

udvalget. Skulle nogen i afd. 21 have lyst til at 

være med til at arrangere (stort som småt), 

så er man velkommen til at melde sig på 

banen. Næste aktivitetsudvalgsmøde er 23/11 

kl.20 

Mail gerne: aktivitetsudvalg.plus@yahoo.com 

 

B) Haveudvalg 

Arbejdsdagen søndag den 25/10 er fra 10-14 

med festmiddag som afslutning. 

 

Der er bestilt planter til genplantning, indkøbt 

olie (ifølge synsrapport fra Lars) til 

legepladsen.    

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

A) Foto af samlet bestyrelse.  

Vibeke Thiim har efterspurgt billede af samlet 

bestyrelse til ØJBA’s hjemmeside. 

 

 

Foto vil blive taget 

ved næstkomne 

bestyrelsesmøde i 

fald hele 

bestyrelsen er 



 

 

 

B) Holdning til hærværk. 

Peder fremlægger, at der er tegnet med kridt 

på skiferpladerne, der er hevet blade af 

forskellige buske, der er prikket hul i sejlet 

ved bålpladsen, der er kastet med ”snask” på 

vinduer og der er knækket grene på træer. 

Han efterspørger holdning hertil – generelt i 

bestyrelsen, og hvordan det kan formidles ud 

til afdelingen. 

 

Drøftelse om hvordan den generelle holdning 

er i afdelingen til hærværk og narrestreger. Vi 

har alle et fælles ansvar for at vores afdeling 

bliver holdt og fremstår, som et rart sted at 

bo.  

 

Videre drøftelse omkring at flere af de ting der 

er sket i afdelingen har været som resultat af 

børns leg. Det er vigtig at pointere at der er 

forskel på hærværk og leg/narrestreger. 

Hærværk er forsætlig ødelæggelse, og dette 

skal ikke sættes lig med børns leg. Når børn 

leger, tænker de ikke over, at de fx ødelægger 

planter til 200kr.  

 

Der er konsensus i bestyrelsen omkring at 

man godt kan stoppe andres børn i at lave 

ballade, samt henvende sig til børnenes 

forældre, hvis det er nødvendigt. 

 

 

 

 

 

 

C) Snerydning 

Peder har indhentet tilbud på sand og salt på 

1296kr pr bigback. (Der er en lille procentsats 

salt i sandblandingen, for at undgå at sandet 

fryser til). 

 

 

 

 

 

 

 

D) Opfølgningsmøde med ØJBA:  

Der skal tages kontakt til Kim Kjærgaard ift. 

opfølgningsmøde i december. Her skal bl.a. 

drøftes Kims tilstedeværelse på 

afdelingsmødet i september og videre 

fremfærd ift. bestyrelsens arbejde i 

afdelingen. 

 

 

fremmødt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bør være ok at 

stoppe børn i leg 

som er 

ødelæggende for 

afdelingens 

planter/materialer. 

Gitte vil prøve at 

formulere noget på 

skrift, som kan 

være med til at 

skabe en kultur for 

”fælles 

ansvar/opdragelse” 

 

 

 

 

 

 

 

Beboere står selv 

for snerydning på 

stisystemer i 

samarbejde med 

blokformanden. 

Peder og enkelte 

andre sørger for 

rydning af de store 

arealer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E) Kalender 

Der skal udarbejdes ny kalender for 

afdelingen. Derfor skal der indsamles datoer 

for havedage, aktiviteter, nilanbesøg mv.  

Endvidere kunne det være en ide, at skrive de 

eksisterende bestyrelsesmedlemmer på 

kalenderen.  

 

Lisbeth og Gitte vil 

lave kalenderen for 

2016. 

7. Eventuelt Punkter til næste møde;  

 Deltagelse i fællesarbejdsdage 

 Gitte har brev/opsang klar 

 Præsentation af snak med øjba 

 
Dækslet på legepladsen: 

Efter at kommunen har nedgravet nyt dæksel, 

er det blevet mere iøjnefaldende, og mere 

farligt at lege omkring.  

Drøftelse omkring løsning heraf. En mulig 

løsning kunne være et rundt bord-bænkesæt 

hen over dækslet. 

 

 

 

 

Ændring af password: 

Der skal laves nyt kodeord til 

bestyrelsesmailen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder vil kigge 

nærmere på 

muligheden af et 

bord-bænkesæt. 

 

Nyt kodeord valgt 

på mødet. Radoor 

ændrer koden. 

 

Mødet den 16/11 holdes ved: Radoor i nr. 374 

 

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

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


