
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 9-10-2018 

 
Tid: kl. 19-21 

 
Sted:  Leif 

 

 

Kig forbi: 20.30-21 

Mødedeltagere: Lone, Flemming, Leif og 

Max. 

 
Afbud: Pernille 
 

Fraværende:  
 

Referent:  

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Storskrald (D, 10 min, Leif) 

b) Nilan Service (B, 15 min) 

c) Hængelåse til afdelingen (D, 10 min, Flemming) 

3. Økonomirapportering 

a) Gennemgang af økonomi (O, 20 min, Flemming) 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

b) mail fra Lene ang. repræsentantskabsmøde d. 31-10-2018 (B, 10 min,hvem 

tager med) 

c) Datoer fra aktivitetsudvalget, for arrangementer 2019. 

5. Nyt fra udvalg 

a) Haveudvalg - Der er sat nye datoer af for kalenderåret 2019. (O, 10 min, Lone) 

6. Ind- og udflytning 

a) udflytning - 312, 334 og 280. 

b) Indflytning - 312 og 334 d. 1-11-2018  

7. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) Indkøb af pærer ved hoveddøren. (D/B, 15 min, Flemming) 

8. Gennemgang af referat (B, 10min) 

9. 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. 
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsorden er godkendt  

 

 

 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

Der kommer en artikel om vores afd. i 

boligbladet. 

A: Storskrald: Vi udsender en beskrivelse om 

storskraldsordning til beboerne. 

B: Nilan anlæg: Vi vil godt bede om at få 

serviceret anlægget ,af de folk som har 

etableret det. 

C: Hængelåse: Vi vil selv stå for indkøb af 

udendørs hængelåse. 

B: Leif undersøger. 

3. Økonomirapportering  

 

Flemming gav kort information om de 

forskellige udvalgs økonomi. 

Flemming ønsker et møde med Marianne fra 

ØJBA, for at få overblik over økonomien. 

 

 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Vi har fået henvendelser fra en beboer,alle 

ting er der taget hånd om. 

Flemming repræsenterer os til 

repræsentantskabsmødet. 

Datoer fra Aktivitetsudvalget er under 

udarbejdelse. 

 

5. Nyt fra udvalg Datoer for havedage bliver føjet i kalenderen. 

Bestyrelsen betaler for nye hækplanter og 

muldjord, til beboernes haver. 

Indkøb: Flemming 

Pernille samler op 

på bestillinger. 

 

6. Ind- og udflytning Pernille byder velkommen til nye beboere og 

har blomster med. 

 

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

 Vi køber et lager af udendørspærer også til 

over hoveddøren. 

  

 

8. Gennemgang af 

referat 

  

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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9. Eventuelt A: Elbil:Vi vil bede Helle om at hjemtage, de 
endelige etablerings priser som forelægges 
bestyrelsen. 
B: Indkøb af bålhytte og Pilehytte.  
 

B: Leif og Max 

  

Mødet den 12/11-18 holdes ved:Pernille kl. 20 - 22  
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