
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 20.03.18 

 
Tid: 20-22 

 
Sted: 378 

 

 

Kig forbi: 20.30-21 

Mødedeltagere:  

 
Afbud: Gitte 
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

● Godkendelse af dagsorden (5 min) 

● Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Markvandring (alle, D+B, 15 min) 

● Dato her for, hvem deltager? 

● hvad ønsker vi at drøfte med øjba? 

b) Arbejdsfordeling mellem øjba og bestyrelsen. (Camilla, D, 15 min) 

● Hvem har ansvar for hvad?  

● Hvilken beføjelse har bestyrelsen reelt? 

c) Referat fra marts kursus med øjba mv. (Radoor og Robinson, O+D, 20 min) 

● persondataloven 

d) Interessetur, ansvarlig for planlægning? (B, 5 min) 

● Økonomirapportering  

● Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

● Nyt fra udvalg 

● Udflytning og indflytning 

● Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) Fælles havedage (Radoor, D, 20 min) 

● Gennemgang af tilmeldte 

● Fordeling af dagene i bestyrelsen. 

b) Status på navneskilt (Leif, O, 5 min) 

● artikel til Mårsletbladet? 

● Gennemgang af referat (B, 10min) 

● Evt. 

 

 

 

 

Bestyrelsemail: 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


 
 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Gennemgået og godkendt  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Markvandring 

● Dato her for, hvem deltager? 

● Hvad ønsker vi at drøfte med øjba? 

- Leif og Helle vil gerne mødes med Allan 

Overgaard.  

- Punkter til drøftelser; Hjulspor i 

fællesgræsarealet, støjniveau på 

nilananlægget, dæksler på Ppladsen, 

løse skiferplader, renses tagrender (?), 

glas/plast/metal container, 

krybekælder, udkrystalliseringer 

 

b) Arbejdsfordeling mellem øjba og 

bestyrelsen. 

● Hvem har ansvar for hvad?  

● Hvilken beføjelse har bestyrelsen 

reelt? 

Punktet udskydes til næste møde og 

forberedes. 

 

c) Referat fra marts kursus med øjba mv. 

● persondataforordning 

Der var kursusweekend med øjba og div. 

bestyrelser den 10.-11. marts. Blandt flere 

oplæg, var der en gennemgang af den ny 

persondataforordning, som træder i kraft den 

den 18. maj. Det kan være en udfordring ift. 

den løsning vores afdeling har med mail 

korrespondance mellem bestyrelse og 

beboere. I og med at bestyrelsen benytter sig 

af en mailserver gennem øjba er der højst 

sandsynligt ikke problemer.  

 

d) Interessetur, ansvarlig for 

planlægning? 

Bestyrelsen er interesseret i at indhente 

erfaringer omkring beboer engagement i 

almen+ . KAB har en kundekonsulent, som 

kan kontaktes ift. hvilken KAB almen+ 

afdeling, der kunne besøges. 

 

 

 

Helle og Leif 

kontakter Allan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Søstrøm vil 

kigge på, hvad det 

har at betydning for 

vores afdeling.  

 

 

 

 

 

 

Helle planlægger 

turen.  

3. Økonomirapportering  

 

-  

Bestyrelsemail: almenplus@gmail.com 
 

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

mails og div. 

henvendelser 

 

Ingen nye mails.  

5. Nyt fra udvalg Der har ikke været afholdt møde i 

haveudvalget endnu.  

 

Leif har foreslået aktivitetsudvalget at indstille 

afdelingen til “årets Bernhardt”.  

 

Til bestyrelsesmøde vil haveudvalget og 

aktivitetsudvalget blive inviteret med. 

Pernille indkalder til 

møde. 

6. Udflytning og 

indflytning 

Pernille har været forbi 3 boliger siden sidste 

møde. Budt velkommen og fortalt om 

afdelingen mv.  

 

Der kommer en udflytning i blok 2.  

 

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Fælles havedage 

● Gennemgang af tilmeldte 

● Fordeling af dagene i bestyrelsen. 

- Der er 35 svar til de fælles havedage 

dags dato. De manglende tilmeldte 

husnumre vil blive sendt til Lene Willis. 

De 5 fra græsholdet er friholdt. 

- Bestyrelsesmødet før hver fælles 

havedag, vil der blive koordineret 

hvilken to bestyrelsesmedlemmer, der 

dokumenterer fremmøde. 

 

b) Status på navneskilt 

● artikel til Mårsletbladet? 

Skiltet er bestilt, der mangler blot bekræftelse 

på dato for opstilling.  

 

 

 

 

Radoor sender 

oplysningerne. 

 

 

 

 

 

 

 

Leif kontakter 

aktivitetsudvalget 

ift. afsløring mv.  

8. Gennemgang af 

referat 

Referatet bliver læst højt og godkendt.   

9. Eventuelt   

 

Mødet den 16/4 holdes ved: Leif 38 
 

 

Bestyrelsemail: almenplus@gmail.com 
 

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