
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 18.09.2017 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: 346 

 

 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Helle, Leif Jørgen, Gitte, 

Pernille, Radoor, Christian og Camilla 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Kristian 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (B, 5 min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

A. Præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmer (O, 14 min, alle) 

B. Bestyrelsesgerningen og rollefordeling (D+B, 20 min) 

C. Vand i haverne ved vådområdet (O, 10 min, Radoor) 

D. Påbegyndelse af svævebane. (O, 5 min, Radoor) 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser (15 min) 

5. Nyt fra udvalg 

a) Invitere udvalg ind til bestyrelsesmøde i november, følge op på planer for 2018. 

(B, 10 min, Camilla) 

6. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) Opsamling fra afdelingsmødet, skal der nedsættes udvalg som tænker nye 

tanker omkring arbejdsdage? (D, 10 min, alle) 

b) Ansvarlig for udfærdigelse af kalender, skal være klar i december 2017. (B, 5 

min, Camilla) 

c) Kontakt til andre almen+ afdelinger for inspiration til arbejdsdage. (D, 10min, 

Radoor) 

7. Gennemgang og godkendelse af referat (B, 10min) 

8. Evt. 
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Præsentationsrunde af 

bestyrelsesmedlemmer 

 

b) Bestyrelsesgerningen og 

rollefordeling  

 

c) Vand i haverne ved vådområdet  

 

d) Påbegyndelse af svævebane.  

 

a) Bestyrelsen 

præsentere sig 

selv individuelt. 

 

b) Camilla - 
Formand 

Kristian - 
Økonomi 

Helle - 
Næstformand 

Gitte - Ordstyrer 

Pernille - Blomst 

 

c) Kristian har 

snakket med 

Allan omkring 

vand ved haver, 

og der blev på 

arbejdsweekend 

fundet 

grundvand i 
sandkassen. 

 

Søens areal 

tilhører 

kommunen, og 

derfor må ØJBA 

ikke lægge dræn 

igennem, uden 

inddragelse og 

tilladelse fra 

Aarhus 

Kommune. 

Derfor kan ØJBA 

og bestyrelsen 

på nuværende 

tidspunkt ikke 

gøre noget. 
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d) Svævebanen 

opstilles til 
efteråret 

 

 

3. Økonomirapportering  

 

 Kristian præsentere 

webzonen 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

 Der er ingen mails i 
indbakken, ud over 

afbud. 

 

a) Støv i lejemål 

ved Helle. 

 

Nedsætter en 

projektgruppe til 
at undersøge 

støv i 
lejlighederne 

ved. Leif 

 

b) Besøg af Jan - 
Vil gerne have 

indsigt i listerne 

over manglende 

deltagelse i 
arbejdsdage 

 

Overvejer at 

nedsætte et 

udvalg der skal 

tage 

problematikken 

omkring 

manglende 

deltagelse i 
arbejdsweekend

er. 

 

Jan er utilfreds 

med at der ikke 

var ført til 
referat at ØJBA 

har ansvaret for 

manglende 

deltagelse ved 

arbejdsweekend
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er, at ØJBA har 

ansvaret for 

tilsynspligten 

overfor 

deltagelse i 
arbejdsweekend

er.  

 

c) Thomas: Spørg 

til budget, som 

Kristian møder 

tilbage på i løbet 

af næste uge. 

Thomas spørg til 
bespisning til 
havedage - 
haveudvalget 

har fået 30.000 

kr til ny 

beplantning og 

andet. 

Thomas vil 

gerne genre 

købe en 

opslagstavle til 
have udvalgs 

aktiviteter. 

 

5. Nyt fra udvalg a) Invitere udvalg ind til 
bestyrelsesmøde i november, følge 

op på planer for 2018.  

 

- 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Opsamling fra afdelingsmødet, skal 

der nedsættes udvalg som tænker 

nye tanker omkring arbejdsdage?  

 

b) Ansvarlig for udfærdigelse af 

kalender, skal være klar i 
december 2017.  

 

c) Kontakt til andre almen+ 

afdelinger for inspiration til 
arbejdsdage.  

a) Helle foreslår 

der nedsættes et 

udvalg der skal 

arbejde med 

værdigrundlaget 

/ fremmøde på 

arbejdsweekend

er for almenplus 

mårslet 

 

Med Helle som 

tovholder. 

b) Christian og 

Kristian laver 

kalender - Gitte 
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omdeler  

 

Udvalg 

forbereder 

datoer for 

arrangementer 

til November. 

 

c) Bestyrelsen 

foreslår at 

aflægge et 

besøg til en eller 

flere almenplus 

afdelinger.  

 

d) Møderne rykkes 

til 20-22 i stedet 

for 19-21 

 

e) Vi mødes 

skiftevis hver 3. 

mandag eller 

Tirsdag 

7. Eventuelt  a) Bede om at få 

skriftlig 

konklusion på 

MGO Plader, og 

dens tilstand 

 

Leif skriver til 
alo@ojba.dk / 
cab@ojba.dk 

omkring 

ovenstående 

 

b) Vand generelt 

Vi drøfter vand 

ved sandkassen, 

og fastholder 

ØJBAs 

beslutning 

omkring dræn 

ved haver. 

 

c) Undersøge ¼ 

ordning 

 

Udskydes til 
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næste måned 

 

d) Et lille frø (Melde 

os ind i LO) 

 

Udskydes til 
næste måned 

 

e) AURA 

Udskydes til 
næste møde 

 

f) Nyhedsbrev 

Udskydes til 
næste møde 

 

Mødet den 10/10-2017 holdes ved: Leif - 384 
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