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Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 
Dato: 27.04.2015 

Tid: 20-22 

Sted: nr. 346 (Camilla) 

Besøgstid: 20-20.30 

Mødedeltagere: Radoor, Max, Thomas, 

Christian 

 

Fraværende: Vibeke og Niklas 

 

Referent: Camilla 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

 

3. Økonomirapportering 

a) Budget uændret, intet forbrug siden sidst 

4. Kommunikation, mails og div. Henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. Henvendelser 

b) Formalia vedr. kontakt til bestyrelsen og dets medlemmer skal udsendes igen, 

da bl.a. formand modtager rigtige mange mails på privat mail adresse. Og det 

er ikke hensigtsmæssigt, da det holder den resterende del af bestyrelse uden 

for. 

5. Nyt fra udvalg 

a) Aktivitetsudvalg – Noget nyt? 

b) Haveudvalg – Noget nyt? 

I. Beboer forslår at droppe en arbejdsdag 

- Hvad siger Haveudvalgsrepræsentant til det? 

II. Præsentation af foreløbigt regnskab for forskønnelse af afdelingen 

III. Reetablering af græs, hvor maskiner kørte under arbejdsdage 

6. Indkomne forslag og div. tiltag 

a) Forslag til brug af græsareal ved fodbold mål 

b) Forslag til at afdelingens katte skal bære halsbånd med ”Kattetegn”, så katten 

kan identificeres og henvendelse til rette ejer kan foretages ved gener. 

(Vedvarende gener med katte der efterlader ekskrementer i haver samt 

bevæger sig ind i boliger, hvor de ikke er velkommende) 

7. Evt. 
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Godkendt 

 

 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

  

 

 

 

3. Økonomirapportering  

 

  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a. Indbakken gennemgås og der svares 

på div. henvendelser. 

 

Der er indsendt ønske om dispensation til 

opsætning af hegn. Bestyrelsen afslår med 

afsæt i rådføring med øjba ift tidligere 

”hegnsag”, hvor haveregulativet vedtaget på 

beboermøde blev holdt som retningsgivende. 

Bestyrelsen opfordrer til at stille forslag om 

ændring af haveregulativet på næstkommende 

møde, hvis der ønskes opsætning af hegn i 

haven. 

 

Mail med spørgsmål om adgang til skuret/brug 

af redskaberne i skuret. Bestyrelsen 

fremhæver, at der ikke er almen adgang til 

skuret. Samt at eneste udlån af redskaber, er 

dem som står fremme bag skuret. 

 

Forespørgsler til bytte/udeblivelse ved 

arbejdsdage. Bestyrelsen opfordrer til at man 

finder en nabo at bytte med, hvis ikke det 

lykkes, kan man alternativt møde op til begge 

dage, den næstkommende arbejdsweekend. 

Udebliver man uden forlodsbesked til 

bestyrelsen, bliver udeblivelsen bogført og 

overleveret til ØJBA. 

 

Der efterlyses en glanskode til fodlisterne. 

Bestyrelsen henviser til øjba’s hjemmeside, 

hvor alle farvekoder mv. står opført af ØJBA. 

 

 

b. formalia vedr. kontakt til bestyrelsen  

Formanden har modtaget flere mails på 

privatmail. Det indskærpes at al kontakt vedr. 

afd. eller bestyrelsens skal stiles til 

bestyrelsens mail; almenplus@gmail.com. 

 

Indbakken 

gennemgået og 

mails besvaret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der sendes mail til 

de pågældende 

beboere herom.  
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5. Nyt fra udvalg a) Aktivitetsudvalg: 

Helle står for madlavning ved næste 

arbejdsweekend. 

 

b) Haveudvalg: 

I. Beboer forslår at droppe en 

arbejdsdag. 

Haveudvalget har planlagt 

arbejdsdage for indeværende år. 

Ønskes der ændring i antal heraf, 

kan forslag stilles på 

næstkommende beboermøde i 

september. 

II. Præsentation af foreløbigt regnskab 

for forskønnelse af afdelingen 

Indtil videre er der brugt ca. 

167.000 ud af et budget på 

200.000kr.  

III. Reetablering af græs, hvor 

maskiner kørte under arbejdsdage 

Ved næste arbejdsweekend vil der 

blive arbejdet med reetablering af 

det store græsareal ud mod 

Nymarksvej. 

 

 
c) Revurdering af blokformandssystemet 

Det kan konstateres, at der er stor 

forskel på, hvordan de forskellige 

blokke/blokformænd forvalter 

opgaven omkring fælles 

vedligehold. Peder har varetaget 

vedligehold af de store 

fællesarealer, men har også måttet 

tage sig af oprindeligt uddelegerede 

opgaver. 

Aktivitetsudvalget 

står for indkøb mv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bestyrelsen er 

orienteret herom. 

Det drøftes som 

mulighed at stillet 

forslag om betalt 

hjælp til vedligehold 

af fællesarealerne 

til beboermøde i 

september. 

 

 

 

6. Indkomne forslag og 

div. tiltag 
a) Forslag til brug af græsareal ved 

fodbold mål 

Drøftelse omkring ”minimultibane” på det 

store græsareal ud mod Nymarksvej.  

 

b) Forslag om halsbånd med ”kattetegn” 

til afd. katte. 

En drøftelse i henhold til overholdelse af 

husorden i afd. 21. - katte skal ikke være 

til gene. Det til trods er der herboende 

a) Der opfordres til 

at stille et forslag 

herom ved mødet i 

september.  

 

 

 

b) Forslag om 

kattetegn opfordres 

til at blive stillet 

som forslag til 

ændring i husorden 
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katte, som vedvarende efterlader 

ekskrementer i haver, grill og havemøbler, 

samt bevæger sig ind i boliger, hvor de 

ikke er velkomne.  

Ved brug af halsbånd med kattetegn, vil 

katten kunne identificeres, og der vil 

kunne rettes henvendelse til rette ejer. 

ved beboermøde i 

september. 

Bestyrelsen har 

udsendt mail til afd. 

21.  

7. Eventuelt a) Fællesnøgle til brændeskuret. 
Der bliver sat kodelås på brændeskuret, og alle 
blokformænd vil få tilsendt koden. Ønsker man at 
benytte sig af brænde ved bålpladsen, kan man 
kontakte blokformanden, i den blok man bor i.  
 
b) Nye beboere 
Når der flytter nye beboere ind, bør de bydes 
velkommen af bestyrelsen – med præsentation af 
afdelingen og det særlige ved at bo i almen+ 
 
 
 
 
 
 
 
c) Udvidelse af skur 
Drøftelse om behovet for mere plads til 

opbevaring af fælles materialer. 

a) Peder bestiller 

hængelås til 

brændeskuret. 

 

 

 

b) Vibeke tager 

imod de nye, der 

flytter ind i blok 2. 

Ved næste 

bestyrelsesmøde 

gennemgås ”hvad 

og hvordan” ift. 

velkomst.  

 

 

c) Kristian Radoor 

vil indhente tilbud 

herpå, og afklare 

med ØJBA, om det 

kan opstilles uden 

at stille forslag på 

beboermøde. 

 

 

 

Mødet den 18. Maj holdes ved: Max nr. 380 

 

Husk er det stadig er muligt at kigge forbi bestyrelsesmøderne, hvor spørgsmål mv. vil blive besvaret, 

hvis det ønskes. Dette gøres i tidsrummet fra 20.00-20:30 


