
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 20/11 

 
Tid: 19.30-22 

 
Sted: 340 

 

 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Radoor, Helle, Gitte, 

Pernille, Christian og Camilla 

 
Afbud:  
 

Fraværende: Leif 
 

Referent: Radoor/Camilla 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Ekstraordinært afdelingsmøde (20 min) 

b) Alge-stop (5 minutter) 

c) Præsentation af tilmeldingsprocedure på arbejdsdage /Radoor (15 min) 

          Afstemning /(10 min) 

d) kalender (10 min) 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

b) besøg ved bestyrelsesmødet  

5. Nyt fra udvalg 

a) Besøg af haveudvalget (30 min) 

b) Nyt fra aktivitetsudvalget (10 min) 

6. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) Affaldssortering (10 min) 

 

7. Gennemgang af referat (B, 10min) 

8. Evt. 
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsordenen er godkendt.  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Ekstraordinært afdelingsmøde  

På bestyrelsesmødet i oktober drøftede 

bestyrelsen, hvorvidt der skulle arrangeres et 

ekstraordinært afdelingsmøde for at stemme 

om en ny foreningspakke til WAOO. ØJBA har 

imidlertid oplyst, at det ikke er lovligt at 

stemme om tv pakker.  

 

Da det ikke er muligt, at få noget billigere end 

vores nuværende foreningspakke, opfordres 

der til, at folk selv undersøger markedet.  

 

WAOO kommer på besøg i afdelingen i 
morgen kl. 15.30-17. 

 

b) Alge-stop  

Bestyrelsen drøfter firmaets arbejde og tilbud 

om fremtidig vedligehold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Præsentation af 

tilmeldingsprocedure på 

arbejdsdage. 

Radoor fremviser nyt tilmeldingssystem ift. 
registrering på arbejdsdage. Systemet kører 

via google. 

 

Yderligere forklaring kommer ud til beboerne 

senere. 

  

d) Kalender (10 min) 

Kristian præsentere kalender, og har den klar 

til mødet i december 

 

 

Et ekstraordinært 

afdelingsmøde 

bliver ikke en 

realitet for 

nuværende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bestyrelsen 

stemmer om at 

benytte sig af 

Alge-Stops tilbud af 

12.000 kr om året, 

modsat 130.000 kr 

hvert 5. år. 

Afstemningen er 

enstemmig. 

Tilbuddet vedtages. 

 

c) Bestyrelsen 

stemmer om den 

nye procedure for 

tilmelding til 
arbejdsweekender. 

Det vedtages 

enstemmigt. 

 

 

 

d)  

Kristian skal 

modtage datoer for 

arrangementer i 
2018 fra 

Aktivitetsudvalg 

inden mødet i 
december 
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3. Økonomirapportering  

 

 Kristian har intet 

nyt her. 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a) Indbakken gennemgås og der 

svares på div. henvendelser  

 

 

b) besøg ved bestyrelsesmødet  

Inge, Jan og Gitte har indledt en dialog med 

ØJBA omkring manglende deltagelse ved 

arbejdsweekender og konsekvenserne deraf. 

 

De meddeler selv hvis der sker nyt i denne 

sag. 

 

 

5. Nyt fra udvalg a) Besøg af haveudvalget 

Pernille fortæller om haveudvalgets planer for 

det kommende år. 

 

Første arbejdsdag er d. 29 april - fremmøde er 

obligatorisk for alle husstande. 

 

Sidste arbejdsdag er oktober d. 28. 

Fremmøde er obligatorisk for alle husstande. 

 

Der imellem ligger der 3 arbejdsweekends, 

som man kan vælge sig ind på (jvf nyt 

tilmeldingssystem, som udmeldes senere) 

 

Arbejdsweekends er; 

● Juni d. 2 og 3 

● August d. 11 og 12 

● September d. 15 og 16 

 

Der vil være arbejdsopgaver til alle. Det drejer 

sig om at få arbejdsdagen til at fungere, så 

det er lige fra at bage boller, lave snobrød 

med børnene mv. til at luge ukrudt, plante 

træer etc. Desuden kan en opgave til 
arbejdsweekender være at tage billeder og 

skrive en lille tekst til et månedsblad. 

 

b) Nyt fra aktivitetsudvalget 

Camilla orienterer kort om sidste møde med 

aktivitetsudvalget. Referatet derfra følger 

nedenfor. 

 
Aktivitetsudvalgsmøde D.1 november 2017. 

a) Haveudvalge

t er åben for 

indmeldelse 

hvis man vil 

være med til 
at forskønne 

vores 

område, 

samt 

facilitere 

arbejdsweek

ender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Camilla og 

Sara 

udtræder af 

aktivitetsudv

alget ultimo 

2017. 

 

Bestyrelsesmail: almenplus@gmail.com 
 

Husk du er velkommen til at kigge forbi på bestyrelsens mødedage mellem 20-20.30, hvor spørgsmål mv. 
vil blive besvaret. 

 

mailto:almenplus@gmail.com


 

Tilstede: Ole, Dan, Max, Camilla, Sara 
Budget år 2018: 

● Fastelavn 1200 
● Sommerfest 17.000 
● Julearrangement 5.000 
● Diverse aktiviteter (fx bål events, bustur til 

grænsen mm.) 6800 
Andre arrangementer: 
Hvis man som beboer har lyst til at arrangere en 
aktivitet må man gerne henvende sig til 
aktivitetsudvalget omkring økonomi. 
Jul: 
Vi inviterer til både jul og fødselsdagsfest D.3 
december kl 15. 
Div. opgaver uddeles blandt medlemmer. 

● Juletræ: (Camilla undersøger) Str. ca. 3 
meter. 1200 kr for træ og levering. Leveres 
nogle dage inden D.3 december.Vi skriver 
efter hjælp til opsætning på facebook. 

● Slikposer til børnene. (Sara laver) 
● Kaffe: Ole undersøger ift kaffebod og pris. 
● Æbleskiver, glögg, varm kakao bod: Dan 

undersøger pris. 
● Dessertpandekager: 55 kr pr stk plus 300 

levering 
● Brændtemandler: Sara undersøger pris 
● Ole undersøger om vores julemand stadig 

kan være julemand. 

Leif 

indtræder i 
aktivitetsudv

alget som ny 

forlængelse 

af 

bestyrelsen. 

Derudover 

er det åbent 

for andre 

beboere at 

indtræde i 
aktivitetsudv

alget.  

 

Aktivitetsudvalget 

vil også selv gøre 

opmærksom på 

rekruttering. 

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Affaldssortering 

Der mangler stadig ny afmærkning på 

skraldeøerne. 

Vi afventer Allan 

Overgaard omkring 

dette 

7. Eventuelt ● bålhytte  

● Juleafslutning til bestyrelsen 

● Støvfiltre: Hvis støvet i boligen skal 

minimeres skal man bruge allergifiltre. 

Bestyrelsen drøfter, om dette for 

fremtiden skal indkøbes til hele 

afdelingen.  

Vi snakker bålhytte 

til januar 

 

Gitte bestiller 

julemenu i brugsen 
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Bestyrelsen modtager ikke besøg på mødet i december. 
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