
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 
Dato: 22.02.2016 

Tid: 20-22 

Sted: 332 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Vibeke, Gitte, Peder, 

Lisbeth, Sofie og Camilla 

 

Afbud: Jonas, Radoor 

 

Fraværende: Niklas  

 

Referent: Camilla 

 
Ordstyrer: Gitte 

 
D = Diskussion 

B = Besvarelse 

O = Orientering 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Forberedelse af mødet med Kim /Alle (45) (D)(Udkast til liste med 

ansvarsområder (nyt ØJBAmøde marts 2016).   

3. Økonomirapportering 

a) Budgetkontrol – mail fra Katrine Andersen 3/12. / Kristian (10)(O) 

 

Pause 10 minutter 

 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Mailindbakken gennemgås, og der svares på henvendelser. /Lisbeth (10)(B) 

5. Nyt fra udvalg 

a. Bygge teknisk udvalg – etablering/status heraf. /Niklas (15)(O) 

i. Opgaver herunder: terasseplanker, udgåede hækplanter. MGO-

plader/skum udtræk ved udhæng ved indgang / Vådområde – 

brønd/skader ved planter/ dræn og spuling 

b. Aktivitetsudvalget: Spørgsmål: hvordan samarbejde om fremtidige 

arbejdsdage? / Camilla (10) 

6. Div. tiltag og indkomne forslag  

a) Opfølgning på indsendelse af fremmøde ved havedage til ØJBA /Kristian (10) 

(O) 

 

7. Evt.   (5) 

 



 
 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og 

dagsorden  

Dagsordens punkter godkendt.   

2. 

Meddelelser/orienter

ing fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Forberedelse af mødet med Kim (Udkast 

til liste med ansvarsområder (nyt 

ØJBAmøde marts 2016).   

 

Bestyrelsen laver oversigt/liste over ting at drøfte 

videre med Kim.  

AFD 21 ØJBA DAGSORDEN 

-holde 

udearealer 

(græs, ukrudt, 

buske, 

bålplads). 

-skifte pærer i 

lygtepæle. 

-udfærdigelse af 

værdigrundlag 

(forventer af dig 

som beboer i 

afd. 21). 

-opsøgende og 

forebyggende 

ift. god opførsel 

i afd. 21 iht. div. 

ordensregelmen

ter og skrifter. 

-medskabere af 

den gode 

stemning blandt 

beboerne fx 

personlig 

opfølgning på 

udeblivelse fra 

havedage. 

-tage imod nye 

beboere, byde 

velkommen til 

afd. og fortælle 

om stedet. 

-indsende 

opgørelser 

udeblivelser fra 

arbejdsdage. 

-adresser på 

postkasser. 

-installationer i 

boligen (hvem 

skal vi 

henvende os til 

når der er 

akutte skader 

på henholdsvis 

elinstallationer 

og vvs). 

-

færdigbehandli

ng af 

terrasseplanke

r. 

-udskiftning af 

hækplanter. 

-økonomisk 

sanktion ved 

udeblivelse fra 

havedage. 

-formidling af 

information fra 

øjba (Lars), 

når der sker 

noget i afd. 21, 

som har 

generel 

interesse for 

beboerne 

herude. 

 

-Erfaringer fra 

KAB ift. 

arbejdsdage, 

fællesskab, 

fælles 

vedligeholdels

e. 

-Erfaringer fra 

KAB ift. andre 

bestyrelsers 

opsøgende 

arbejde. 

-Må 

bestyrelsen 

vide hvem der 

sanktioneres. 

-

Kommunikatio

n mellem 

byggeteknisk 

udvalg og 

øjba. 

-Formidling af 

udeblivelse fra 

arbejdsdage. 

-Findes der 

velkomstmapp

er i andre 

afd.? 

-opdateringer 

på afd.21 side 

under ØJBA 

(fx gammelt 

haveregulativ)

. 

Utilfredsstillen

a) 

Opfølgningsmø

de med Kim 

tirsdag den 1/3 

kl.16-17.30.  

 

Camilla Mailer 

listen til Kim 

og spørger 

samtidig om 

mødet kan 

forlænges med 

en halv time?  

 

 

 

 



 

de at skulle 

klikke så 

mange gange 

for at komme 

derind. 

-økonomi 

 
 

3. 

Økonomirapporterin

g  

 

 

b) Budgetkontrol – mail fra Katrine Andersen 

3/12.  

 

 

b) Punktet 

overflyttes til 

mødet i marts, 

da kasserer 

ikke er til 

stede. 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Ole Iversen kiggede forbi og byttede nogle datoer for 

havedage. Pointerede i øvrigt at der ikke var fordelt 

lige mellem lørdage og søndage. 

 

 

 

 

 

 

Mails gennemgås og besvares. 

 

Flere beboere har henvendt sig angående 

arbejdsdagene. Mange har fået det til at gå op med 

at bytte dage med naboer. Bestyrelsen takker for 

orienteringen og gør opmærksom på, at dette netop 

er måden at løse problemer med evt. fremmøde på.  

 

Forespørgsel på hvornår referater fra 

bestyrelsesmøder er tilgængelige. Referater vil 

offentliggøres inden for en tidsramme af 4 uger fra 

afholdt møde. 

Haveudvalget 

og bestyrelsen 

tager det til 

efterretning og 

vil forsøge at 

dele sol og 

vind mere lige 

næste år. 

5. Nyt fra udvalg a) Bygge teknisk udvalg – etablering heraf.  

a. Opgaver herunder: terasseplanker, 

udgåede hækplanter. 

Drøftelse om status på arbejdet i 

tekniskudvalg. Vigtigt fokus, så det kræver at 

bestyrelsen giver det meget opmærksomhed 

og følger op. 

 

c) Aktivitetsudvalget: Spørgsmål: hvordan 

samarbejde om fremtidige arbejdsdage?  

Udvalget må gerne forsat stå for indkøb af 

drikkevarer. Anden beboer står for madlavning 

samtlige arbejdsdage.  

a) Gitte og 

Sofie går ind i 

udvalget. 

Afklarer status 

med Niklas. 

 

 

 



 

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  
a) Opfølgning på indsendelse af fremmøde ved 

havedage til ØJBA 

 

Opfølgning 

ikke mulig, da 

formanden 

ikke er til 

stede. 

7. Eventuelt  Aftensmad 1/3? 

Snak om hvorvidt mødet tirsdag den 1/3 er 

med eller uden aftensmad for bestyrelsen. 

Mødet slutter pt. 17.30 – mødet er altså uden 

aftensmad.  

 Udsendelse af skrift om arbejdsdage 

sammen med bestyrelsesreferatet. 

Der fremvises et dokument med opsætning af 

skrift om arbejdsdage. Nu med logo på for 

afdelingen og med info om, hvem der har 

udarbejdet skriftet.  

 

 

 

 

 

 

Dokumentet 

sendes ud med 

referatet og 

lægges tillige 

på afd. 21. 

hjemmeside 

ved ØJBA. 

Punkter til 

kommende møde: 

 

- portrætfoto af bestyrelsen 

- Videre drøftelse af gaver mv. – Vibeke 

medtager kommunale retningslinjer til 

sammenligning – marts møde 

- Drøftelse af bestyrelsens opsøgende arbejde 

- Hvad kan vi bruge af penge på planter til 

arbejdsdage? 

 

 

 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 14. marts i nr.: 346 

 

Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsesmødet mellem 20-20.30, hvor 

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


