
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 
Dato: 18.05.2015 

Tid: 20-22 

Sted: nr. 380 (Max) 

Besøgstid: 20-20.30 

Mødedeltagere: Vibeke, Max, Christian 

Robinson, Kristian Radoor, Peder og Camilla 

 

Fraværende: Niklas og Thomas 

 

Referent: Camilla 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Opførsel af skur til aktivitetsudvalg, samt halvtag til opbevaring af fælles udstyr 

(Kristian) 

i. Vi har fået okay fra ØJBA på opførsel af skur til 25.000-30.000kr 

(Selv opførelse) 

b) Uddelegering af arbejdsopgaver til bestyrelsens medlemmer (Kristian): 

i. Udarbejdelse af dagsorden 

ii. Planlægningsopgaver ifm. Eftersyn mv. 

iii. Indberetning til ØJBA af udeblivelse fra arbejdsdage/weekender 

3. Økonomirapportering 

a) Budget fra ØJBA, formand forsøger at fremlægge 

4. Kommunikation, mails og div. Henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser 

5. Nyt fra udvalg 

a) Festudvalg – Noget nyt? 

b) Haveudvalg – Noget nyt? 

6. Indkomne forslag og div. Tiltag 

a) Optælling af nøgler, udskift mv. (Camilla) 

b) Konsekvens ved arbejdsdag (Peder og Thomas) 

7. Evt. 

 

 

 

  



 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Godkendt, ingen punkter at tilføje til 

dagsordenen. 

 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Opførsel af skur. 

 

Aktivitetsudvalget har brug for plads til 

opbevaring af fællestelte mv., desuden kan 

der behov for halvtag til opbevaring af fælles 

udstyr. 

 
Vi har fået okay fra ØJBA på opførsel af skur 

til 25.000-30.000kr. Skuret kan opføres uden 

forslag stilles herom på beboermøde. Opførsel 

af skuret skal varetages af beboere selv. 

 

Skuret opføres i samme stil, som nuværende. 

Med dobbeltdøre og skiferplader. Der er en 

leveringstid på 8 uger til dobbeltdøren. 

 

b) Uddelegering af arbejdsopgaver til 

bestyrelsens medlemmer: 

 

Kristian har travlt og ønsker at nogle af hans 

opgaver varetages af andre i bestyrelsen. Det 

drejer sig om følgende:  

 

I. Udarbejdelse af dagsorden 

II. Planlægningsopgaver ifm. filterskifte og 

solceller. 

III. Indberetning til ØJBA af udeblivelse fra 

arbejdsdage/weekender. 

 

a) Skuret bliver 

opført på 

fællesarbejdsdag i 

juni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

I. Kristian 

fortsætter med at 

skrive dagsorden. 

Det er en fordel, at 

den som har 

kontakten til ØJBA 

også står for 

dagsorden. 

 

II. Christian 

Robinson varetager 

filterskifte og tjek 

med solceller fra 

dags dato. Kristian 

Radoor overgiver 

snarest 

kontaktoplysninger 

mv.  

 

III. Vi drøftede 

arbejdsopgaven, og 

blev enige om, at 

det fremover er en 

arbejdsopgave, der 

bruges tid på i 

fællesskab i 

bestyrelsen.  

3. Økonomirapportering  

 

Ved hurtig gennemgang ser det ud til, at 

regnskabet for 2014, er med et underskud på 

6000kr. 

ØJBA udarbejder et 

ark med nøgletal til 

bestyrelsen, som 

kan fremvises til 

beboermødet i 

september.  



 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a) Indbakken gennemgås og der svares 

på div. henvendelser. 

 

Der har været forespørgsel på farvekoden 

med glansnummer til fodlisterne. Denne 

fremgår ikke af vedligeholdslisterne på 

www.nymarks-alle.dk. Bestyrelsen henviser 

til, at man kan kontakte Lars Bertelsen på 

lab@ojba.dk, hvis man har spørgsmål til sin 

bolig. 

 

Der er kommet en forespørgsel på, om der må 

afholdes arrangementer på bålpladsen. 

Bålpladsen er for alle beboere i afd. 21, og det 

er tilladt at afholde arrangementer. Bålpladsen 

kan dog ikke reserveres, og man skal være 

opmærksom på, at beboere der har lyst til at 

tilslutte sig hygge ved bålet er velkomne.  

Mails gennemgået 

og besvaret. 

5. Nyt fra udvalg a) Festudvalg – Noget nyt? 

 

 

b) Haveudvalg – Noget nyt? 

Ved sidste arbejdsweekend blev det 

konstateret, at det blæser en del ved 

bålpladsen. En mulig løsning blev drøftet, og 

der er nu bestilt hegn til opsætning ud mod 

Nymarksvej.  

Punkterne a) og b) 

overflyttes til mødet 

15. juni. 

 

b) Drøftelse 

omkring hvorvidt 

der kan tages en 

beslutning om 

opsættelse af 

læhegn, når det 

ikke har været 

præsenteret som 

del af 

haveudvalgets 

forslag til 

forskønnelse af 

fællesarealerne, til 

det ekstraordinære 

beboermøde. 

Emnet blev ikke 

færdigdebatteret.  

6. Indkomne forslag og 

div. tiltag 

a) Optælling af nøgler, udskift mv. 

Der har været tvivl om hvor nøglerne til 

skuret har været. Nøglerne er optalt og alle er 

i bestyrelsens varetægt.  

Bestyrelsen har drøftet om nøgler og lås til 

skuret skal udskiftes. Foreløbig vil der ikke 

blive udskiftet nøgler og lås. På sigt vil der 

blive skiftet til kodelås.  

 

b) Konsekvens ved arbejdsdag  

Der er spurgt af flere, hvilken konsekvens der 

er ved udeblivelse fra arbejdsweekends. 

Bestyrelsen gennemgår afkrydsningslister fra 

haveudvalget, og noterer sig udeblivelser 

uden forhåndshenvendelse til bestyrelsen. 

Udeblivelser bliver indgivet til ØJBA. 

Bestyrelsen henviser i øvrigt til det brev, der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Drøftelsen af 

punktet åbnede på 

ny for en etisk 

diskussion omkring, 

hvornår der er 

konsekvens for 

fravær og hvorfor. 



 

er udformet af ØJBAs advokat. Brevet er 

uddelt til alle beboere og foreligger på 

www.nymarks-alle.dk.  

Bestyrelsen nåede 

ikke til en 

koordineret 

forståelse 

heromkring. 

 

7. Eventuelt a) Kommunikationsgange i bestyrelsen 

Afledt af punkter på dagsordenen, samt ved 

gennemgang/svar på mails blev bestyrelsen 

optaget af en diskussion omkring styrkelsen af 

det fælles bestyrelsesarbejde. Fokus var bl.a.: 

 Opmærksomhed på, at koordinere 

forståelsen af indgåede aftaler. 

 Vigtigheden i at huske på forskellige 

sandheder. 

 Der påhviler hvert enkelt 

bestyrelsesmedlem et fælles ansvar for 

at bestyrelsesarbejdet fungerer. 

 Opmærksomhed på at 

bestyrelsesmedlemmer ikke drager til 

handling, før det er vendt med 

resterende bestyrelsesmedlemmer.  

 

b) Snak med Allan Søstrøm  

 Visioner for almen bolig plus 

 Kommunikation, etik og værdier i 

bestyrelsesarbejde 

 

c) Velkomst til nye beboere 

 Udarbejdelse af velkomstfolder 

 Modtagelse ved bestyrelsesmedlem 

 
d) Fordybelsesdag til bestyrelsen 

 Som opstart til kommende bestyrelse 

 Som afrunding til nuværende 

bestyrelse (årsberetning) 

a) Bestyrelsen skal 

sætte tid af til at 

diskutere færdig 

omkring hvilke 

værdigrundlag, der 

arbejdes ud fra. 

Evt. fordybelsesdag 

frem for blot 2 

timers møde. 

 

 

 

 

 

 

 

Punkterne b, c, d 

overgår til mødet 

15. juni. 

 

Mødet den 15. juni holdes ved: Vibeke nr. 366 

 

Husk at der er mulighed for at komme forbi ved bestyrelsesmøderne, hvor spørgsmål mv. vil blive 

besvaret. Dette kan gøres i tidsrummet fra 20.00-20:30.  


