
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 
Dato: 15.06.2015 

Tid: 20-22 

Sted: nr. 366 

Besøgstid: 20-20.30 

Mødedeltagere: Radoor, Max, Peder, 

Vibeke, Thomas, Christian Robinson, Camilla 

 

Fraværende: Niklas 

 

Referent: Camilla 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) kodeord på bestyrelsesmailen 

b) møde med ØJBA 17.06.15 

c) vedligeholdelse af terrasser 

d) årsberetning 

e) hegnsopsætning ved bålet 

3. Økonomirapportering 

4. Kommunikation, mails og div. Henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser 

5. Nyt fra udvalg 

a) Haveudvalg 

b) Aktivitetsudvalg 

6. Indkomne forslag og div. tiltag 

7. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Mødet forsøges pioriteret kortere og af anden 

karakter, grundet forberedelse til forestående 

møde med ØJBA onsdag den 17.06. 

 

 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) kodeord på bestyrelsesmailen: 

Det forslås at kodeordet på bestyrelsesmailen 

ændres, hver gang en ny bestyrelse etableres. 

 

 

b) møde med ØJBA 17.06.15 

 Forventninger til os som bestyrelse – 

fra ØJBA, beboere, bestyrelsen selv. 

 Hvilket råderum har bestyrelsen? Hvad 

skal forbi et beboermøde, og hvad har 

bestyrelsen hjelm til at vedtage på 

egen hånd?  

 Kompetenceafklaring, hvad skal 

bestyrelsen vurdere/tage stilling til, og 

hvornår skal ØJBA inddrages? 

 Afklaring af roller? Særligt ift. 

”gråzonesager”, hvor der også er 

uenighed blandt 

bestyrelsesmedlemmer. 

 Forventninger til modtagelse af nye 

beboere - Hvordan bliver de opskrevet 

til bolig? Hvilke kriterier kan der søges 

bolig ud fra?  

 Velkomstfolder med beskrivelse af 

hvad det vil sige at bo i afd.21 almen+ 

 Forventningsafstemning ift. 

samarbejde mellem bestyrelsen og 

ØJBA - kommunikationen. 

 Hvordan forholder ØJBA sig til 

”viceværtopgaver”?  

 Beskrivelse af bestyrelsens arbejde og 

værdigrundlag. 

 

c) vedligeholdelse af terrasser  

Blok 7 får slebet terrasser og behandlet med 

træbeskyttelse efter at have kontaktet Lars 

Bertelsen ØJBA.  

 

 

 

 

a) vedtages – på 

næste møde vælges 

nyt kodeord for 

indeværende 

bestyrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen vil 

afsøge med ØJBA 

ift. det originale 

vedligeholdelses-

skrift, hvorvidt 

driftspersonalet 

kommer og ordner 

samtlige andre 



 

 

 

 

d) årsberetning 

Det drøftes hvordan en årsberetning kan 

forelægges. Beskrivelse af hvad bestyrelsen 

har brugt tid på, og hvordan det tiden kunne 

være ønsket prioriteret.  

 

e) hegnsopsætning ved bålpladsen 

Bestyrelsen drøfter indkøb af hegn og 

nødvendigheden heraf. Bestyrelsen er ikke 

enig herom, og der stemmes om opsætning.  

terrasser. 

 

 

Punktet drøftes 

yderligere på 

næstebestyrelses-

møde. 

 

 

Der stemmes om 

opsætning. Der 

stemmes 3-3.  

3. Økonomirapportering  

 
-  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a) Indbakken gennemgås og der svares 

på div. henvendelser. 

 

Mail med spørgsmål om forklaring af 

opsætning af nyt skur, når det på beboermøde 

en gang er nedstemt. Bestyrelsen svarer, at 

skuret opsættes i overensstemmelse med 

ØJBA og bestyrelsens beføjelser.  

Øvrig information/drøftelser er at finde i 

tidligere referater. 

 

Mail med forespørgsel på hvordan bestyrelsen 

forholder sig til div. brud på haveregulativet. 

Bestyrelsen svarer, at der arbejdes på de 

tilsendte indsigelser.  

 

5. Nyt fra udvalg a) haveudvalg 

Haveudvalget har ikke været samlet længe, 

og Peder har endnu ikke planlagt i detaljer for 

kommende arbejdsweekend grundet 

uklarheder i kommunikationen internt i 

bestyrelsen.  

 

Haveudvalget har drøftet en ny 

vedligeholdelsesplan for fællesområderne -  

med tydelig beskrivelse af forventning til det 

udendørsarbejde der skal gøres i afdelingen.  

 

b) aktivitetsudvalg  

Aktivitetsudvalget har nyligt udsendt 

forespørgsel  på facebook ift. madlavning på 

kommende arbejdsweekend. Der drøftes 

sagsgang og valg af medie, samt 

misforståelser omkring arbejdsopgaver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktet drøftes 

yderligere under 

evt.  

 

 

Aktivitetsudvalget 

har tilsagn til at 

bruge bestyrelsens 

mail, når der 

udsendes 

forespørgsler mv. 

Dette vil 

aktivitetsudvalget 

fremover 

overvejende gøre 

brug af. 



 

6. Indkomne forslag og 

div. tiltag 

  

7. Eventuelt a) vedligehold af fællesarealer og ”egen 

matrikel” 

Drøftelse om blokformandsystemet. Det virker 

ikke i hele afdelingen. Forslag om at nævne 

høre hvad beboere har af forslag til, hvordan 

opgaven om udendørs vedligehold kan løftes – 

dette kunne gøres ved en arbejdsweekend.  

 

Drøftelse om beskrivelse af udendørs 

vedligehold. Dette skal tillige beskrives i 

velkomstbrochuren. Evt. kan der tages billede 

af eksempel på ønsket vedligehold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Brug af Facebookgruppe 

Drøftelse om hvorvidt det skal stilles som 

forslag at Almenplus siden på facebook også 

kan bruges som side ift. nyheder, orientering 

mv.  

 

 

 

 

 

 

 

Haveudvalget vil 

ved lejlighed 

afsætte tid til at 

komme med udkast 

til hvordan 

fællesarealer og 

egen matrikel skal 

holdes.  

 

Punktet bliver taget 

op igen på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Mødet den 17. august holdes ved: Camilla 346 

 

Husk er der stadigvæk er mulighed for at kigge forbi bestyrelsen, hvor spørgsmål mv. vil blive 

besvaret. Hvis det ønskes, dette gøres i tidsrummet fra 20:00-20:30 


