
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 11.12.17 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: 378 

 

 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Helle, Leif, Radoor, 

Christian, Gitte, Camilla 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Kalendergennemgang 

b) Opsætning af skilt med afdelingens navn 

c) Studietur til anden almen+ afdeling. 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

5. Nyt fra udvalg 

6. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) Mail fra Kim Kjærgaard 

7. Gennemgang af referat (B, 10min) 

8. Evt. 
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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


 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsorden gennemgået og godkendt.  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Kalendergennemgang 

Kristian og Christian har udfærdiget en 

kalender for afdelingen 2018. Bestyrelsen 

gennemgår den for evt. fejl. 

 

 

 

 

 

b) Opsætning af skilt med afdelingens 

navn 

Ved afstemning af navn til afdelingen blev 

vindernavnet “Skiferhøjen”.  

Leif foreslår at skiltet laves i skifer.  

 

 

c) Studietur til anden almen+ 

afdeling. 

Bestyrelsen drøfter mulighed for 

inspirationstur til en anden almen+ afdeling 

for at indsamle viden til hvordan 

beboerdeltagelse og intentioner for vores egen 

afdeling kan gøres endnu bedre. 

 

Kristian Radoor 

bestiller udprintning 

ved trykkeri. 

Pernille runddeler 

og opbevarer 

overskydende til 

nye beboere mv.  

 

 

 

 

Leif undersøger pris 

mv. 

 

 

 

Bestyrelsen mailer 

Kim Kjærsgaard for 

at høre om øjba 

kunne være 

interesseret i at 

deltage i en sådan 

tur. 

3. Økonomirapportering  

 

  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Mails er gennemgået.  

5. Nyt fra udvalg   

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Mail fra Kim Kjærgaard 

ØJBA er blevet kontaktet af 3 beboere, som 

ønsker et møde mht at tale om 

arbejdsweekends, deltagelse og den allonge 

der er i vores lejekontrakt.  

 

Bestyrelsen vil 

gerne deltage i et 

møde, som 

indkaldes af ØJBA. 

7. Gennemgang af 

referat 

Referatet læses højt og godkendes.  
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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. 
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8. Eventuelt ● Fra næste år vil der på dagsordenen 

også være “til- og fraflytning”.  

● Indkøb af filtre.  

 

 

Mødet den 15. januar 2018 holdes ved: Gitte i 322 
 

Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsen i tidsrummet fra 20.00-20:30, hvor 

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 
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