
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 15.01.18 

 
Tid: 20.30-21.30 

 
Sted: 322 

 

 

Kig forbi: 20.30-21.00 

Mødedeltagere: Leif, Radoor, Camilla, 

Christian, Gitte og Pernille 

 
Afbud: Helle 
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Opfølgning på møde med ØJBA og beboere 

b) Gennemgang og tilrettelse af skrift vedr. arbejdsdage 

3. Økonomirapportering  

4. Til- og fraflytning 

a) Nye beboere 

5. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

6. Nyt fra udvalg 

a) haveudvalg:  

7. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) status på nyt navneskilt 

b) Inspirationsbesøg, videre planlægning 

8. Gennemgang af referat (B, 10min) 

9. Evt. 
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Godkendt  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Opfølgning på møde med ØJBA og 

beboere 

Dags dato har der været afholdt møde i 

ØJBA’s lokaler med Kim Kjærgaard og Allan 

Søstrøm på baggrund af henvendelse fra tre 

beboere, som har bekymringer vedr. 

arbejdsdagene og ØJBA’s manglende 

tilsynspligt med manglende fremmøde.  

 

● Det er blevet foreslået at invitere alle 

beboere til et 5 års brush up i ØJBAs 

lokaler. For at gennemgå konceptet for 

almenbolig+, og hvad det er, man har 

sagt ja til, ved at bo herude.  

● Bestyrelsens repræsentanter fortalte 

om inspirationstur til Sjælland og en 

KAB almenbolig+. BÅde Kim, Allan og 

de 3 beboere var interesserede i at 

deltage i en sådan. 

● Der blev spurgt til, om det var 

bestyrelsens ansvar fx at alle beboere 

klipper deres græs og ikke lader det 

vokse op i hækken. Det fastslås, at 

dette ikke er bestyrelsens ansar. Men 

har man som beboer noget man vil 

klage over, skal man indsamle to andre 

underskrifter, som er enige i klagen.  

 

Mødet blev lukket med god ro og orden. Alle 

parter synes at være blevet hørt.  

 

 

b) Gennemgang og tilrettelse af skrift 

vedr. arbejdsdage 

 

 

 

Bestyrelsen skal 

have lavet et skrift, 

der tydeligt 

forklarer,hvad og 

hvordan på 

arbejdsdagene. 

ØJBA hjælper 

hermed. 

 

Dernæst skal der 

være to fra 

bestyrelsen til 

stede ved 

gennemgang af 

listerne.  Den ene 

dokumenterer og 

den anden er 

vitterlighedsvidne.  

 

Bestyrelsen skal 

have beskrevet 

forretningsgangen 

ift. dokumentation. 

 

Radoor og Camilla 

laver udkast som 

kan gennemgås på 

bestyrelsens møde i 

februar. 

 

Gitte retter det 

nuværende skrift 

for arbejdsdage.  

3. Økonomirapportering  

 

-  

4. Til- og fraflytning a) Nye beboere 

Der er 2 indflytninger/udflytninger i denne 

måned. Det er 342 og 326.  

 

2 

Bestyrelsesmail: almenplus@gmail.com 
 

Husk du er velkommen til at kigge forbi på bestyrelsens mødedage mellem 20.30-21, hvor spørgsmål mv. 
vil blive besvaret. 

mailto:almenplus@gmail.com


 

5. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Bestyrelsen har modtaget en del mails fra 

beboere, som har meldt sig til arbejdsdage i 

det kommende år. Tak for det engagement. 

Det forholder sig imidlertid sådan, at 

bestyrelsen vil sende en tilmeldingsmail ud, 

hvori man skal svare.  

 

Mere om dette efter bestyrelsesmødet i 

februar. 

 

6. Nyt fra udvalg a) haveudvalget 

Der har været henvendelse fra beboer, om 

man som haveudvalg kan træffe beslutninger 

for området uden at skulle have det op på 

afdelingsmøde. 

Bestyrelsen kan 

godkende udvalgs 

beslutninger alt 

afhængig af 

beslutningernes 

karakter. Større 

projekter som fx 

ændrer afdelingens 

udseende drastisk 

skal op på 

afdelingsmøde. 

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

c) status på nyt navneskilt 

Leif har haft kontakt til et stenmurerfirma, 

som har sagt ja til at undersøge videre ift. at 

få lavet en skiferplade med afdelingens nye 

navn.  

 

d) Inspirationsbesøg, videre 

planlægning 

Bestyrelsen henvender sig til ØJBA ift. at 

skulle finde en dato for mødet, da Kim og 

Allan også ønsker at deltage. 

 

Leif går videre 

hermed og 

undersøger pris. 

 

 

 

 

Camilla skriver til 

Kim og forhører sig.  

8. Gennemgang af 

referat 

Punktet blev ikke nået. Referatet sendes 

derfor ud til bestyrelsen til gennemgang, før 

det kan udsendes til afdelingens beboere. 

 

9. Eventuelt ● Arbejdsfordeling mellem ØJBA og 

bestyrelsen (Fx navne på postkasser, 

retningslinjer for fraflytning mv.) 

● Sandkasse  

 

Punkterne 

overføres til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Mødet den 20/2 holdes ved: Leif (384) 
 

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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