
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 19.06.18 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: Carporten 

 

 

Kig forbi: 20.30-21 

Mødedeltagere: Radoor, Leif, Helle, 

Pernille, Gitte og Camilla 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla  

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer  

a) Div. praktisk; (D, 15 min, Pernille) 

● Nilan brochure 

● skumning 

● Lamper ved blok 1 

b) Afdelingsmøde i september (D, 10 min, Camilla) 

c) Samarbejde mellem udvalg og bestyrelse 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

5. Nyt fra udvalg 

6. Ind og udflytning 

7. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) Revidering af haveregulativ (D, 30min, Radoor) 

b) Videre forløb for overdækket hyggekrog? (D, 20min, Camilla) 

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) Div. praktisk 

● Nilan brochure 

● skumning 

● Lamper ved blok 1 

Pernille beretter at nylige indflyttere spørger 

til brochure til nilananlægget. 

 

 

 

Der er en forespørgsel på skumning af 

P-arealerne. Bestyrelsen har sendt mail til 

NCC for at fortsætte aftale fra tidligere, men 

mangler stadig svar. 

 

 

De små lampeampuller ved blok 1 er skæve 

og skal rettes op.  

 

 

 

 

b) Afdelingsmøde i september  

Der skal kortlægges i de store linjer, hvordan 

afdelingsmødet skal afholdes.  

 

Gitte og Camilla arbejder på årsberetning.  

 

Derudover skal der: 

● indhentes dato fra ØJBA 

● bestilles borgerhus  

● indkøbes kaffe, the, småkager, frugt, 

chokolade, sodavand, blomster 

 

 

c) Samarbejde mellem udvalg og 

bestyrelse 

Bestyrelsen drøfter økonomi og 

gennemsigtigheden i brugen heraf, når et 

beløb “udleveres” til et udvalg. Sidste år tog 

bestyrelsen en beslutning om, at udvalg hvert 

påbegyndte økonomi-år, skal lave et overslag 

på det beløb, udvalget har fået til rådighed. 

Dette for at hjælpe den økonomiansvarlige i 

bestyrelsen. For at styrke samarbejdet mellem 

udvalg og bestyrelse yderligere, har 

 

 

 

 

Pernille kontakter 

Connie Koppel for 

at høre om en 

sådan kan laves. 

 

Radoor vil prøve at 

ringe til 

kontaktperson i 

NCC. 

 

 

Pernille har sendt 

besked til 

driftscentret og vil 

rykke for det igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radoor bestiller 

borgerhuset. 

 

Pernille står for 

indkøb heraf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til august inviteres 

de to udvalg ind, 

for at snakke 
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bestyrelsen imidlertid brug for, at alle større 

indkøb skal forhåndgodkendes af bestyrelsen.  

budget og 

retningslinjer for 

samarbejde 

bestyrelse og 

udvalg imellem. 

3. Økonomirapportering  

 

-  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Indkomne mails angående de fælles havedage 

bliver noteret af bestyrelsen og videregives til 

øjba ift. dokumentation af fremøde og afbud. 

Grundet prioritering af tid, besvares de ikke. 

 

5. Nyt fra udvalg Haveudvalg: 

genetablering af huller i græsplæne til 

efteråret. 

 

6. Ind og udflytning Der er flyttet nye beboere ind i 382 

VELKOMMEN! 

Der er en fraflytning i nr. 370. 

 

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Revidering af haveregulativ  

Bestyrelsen har arbejdet med det 

eksisterende haveregulativ for at 

begrænse graden af regler, samt 

imødekomme folks ønsker om at 

bestemme over egen have.  

 

 

b) Videre forløb for overdækket 

hyggekrog?  

Ved sidste fælleshavedag blev der 

opført et overdække i trykimprægneret 

træ på den hyggekrog, som er på det 

store grønne areal ud mod 

Nymarksvej. Bestyrelsen har fået 

beboerhenvendelser angående 

opførelsen af denne. Bl.a.: 

● Skal den males? 

● Kan den skjules af 

klatreplanter? 

● Hvor åbent/lukket skal 

overdækket være? 

 

Bestyrelsen har kort drøftet det. Skal 

overdækket være i stil med resten af 

afdelingen, bør træværket males sort. 

Dette bør dog tidligst gøres et år efter 

trykimprægnering, for at sikre, at 

imprægneringsvæsken er fordampet 

fra træet igen.  

 

Bestyrelsen 

fremlægger nyt 

forslag til 

haveregulativ til 

afdelingsmødet i 

september. 
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Herefter kan der plantes klatreplanter 

til forskønnelse af overdækket.  

Hvad angår den færdige konstruktion 

af overdækket, skal der opføres en 

form for sider, for at stabilisere 

overdækket. Her kunne det være en 

fordel at medtænke udsigt, således at 

forældre, som gør brug af overdækket 

også kan holde øje med deres legende 

børn. 

 

Pernille fortæller, at 

haveudvalget har 

tænkt i 

klatreplanter a la 

vindrueranker. 

 

Pernille fortæller, at 

haveudvalget har 

drøftet muligheden 

for en slags 

netsider, hvor der 

kan vokse planter 

op af.  

8. Gennemgang af 

referat 

Tiden var knap til mødet, så gennemgang af 

referatet blev bortprioriteret. Referatet 

eftersendes i stedet til bestyrelsen. 

 

9. Eventuelt ● Efter flere uafhængige drøftelser, har 

bestyrelsen bestilt flagstang til 

afdelingen. Der kan flages på ønskede 

dage, ved henvendelse til Gitte i 322.  

 

● Fremtidigt punkt til haveudvalg: 

Genetablering af huller i græsplæne til 

efteråret. 

 

 

Mødet den 13.08.2018 holdes ved: Helle 
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