
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 
Dato: 14.03.2016 

Tid: 20-22 

Sted: 346 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Gitte, Peder, Camilla, 

Radoor, Jonas 

 

Afbud: Lisbeth, Vibeke 

 

Fraværende: Niklas 

 

Referent: Camilla 

 
Ordstyrer: Gitte 

 
D = Diskussion 

B = Beslutning 

O = Orientering 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Beslutning om fremtidig procedure for udeblivelse på arbejdsdage / 

bestyrelsen (12) (B) 

3. Økonomirapportering 

a) Budgetkontrol (div. mails fra Katrine Andersen) og generel gennemgang af afd. 

21 økonomiske råderum / Kristian (22) (O) 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Mailindbakken gennemgås, og der svares på henvendelser. /Lisbeth (10)  

 

Pause 9 minutter 

 

5. Nyt fra udvalg 

a. Bygge teknisk udvalg – status på opstart. /Gitte (20) (B) 

b. Haveudvalget; (20) (O) 

i. Hvad skal der ske på arbejdsdagene i april? 

ii. Status på græsslåning, hvem hjælper? 

6. Div. tiltag og indkomne forslag  

a) Opdatering af hjemmeside, herunder fornyelse af dokumenter fx 

havrereglement. (10) (B) 

b) Beboerforslag, beboerinformation mv. omkring snerydning (12) (O) 

c) Informationstavle / Sofie (5) (B) 

d) Fast mødested ved bestyrelsesmøder / Sofie (5) (B) 

e) Portrætfoto af bestyrelsen (5) 



 

 

7. Evt.   (5) 

 

 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Dagsordens punkter godkendt.  Opfordring til at 

kommentere/godkende 

hurtigere på referatet 
 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Beslutning om fremtidig procedure 

for udeblivelse på arbejdsdage. 

Drøftelse med opfriskning omkring 

tidligere beslutning vedrørende 

udeblivelse på arbejdsdage. 

Haveudvalget 

indsender optælling til 

ØJBA efter hver endt 

arbejdsweekend.  

3. 

Økonomirapportering  

 

a) Budgetkontrol (div. mails fra 

Katrine Andersen) og generel 

gennemgang af afd. 21 økonomiske 

råderum 

Diverse konti for afdeling 21 gennemgås. 

Generelt har afdelingen en sund økonomi.  

 

En tydelig gennemgang heraf bliver 

prioriteret på afdelingsmødet i september. 

 

Det drøftes tillige om, der for letheds 

skyld, skal oprettes en konto til rådighed 

for arbejdsdage. 

 

 

Radoor kontakter Jane 

fra ØJBA for at finde 

næste dato for 

økonomigennemgang. 

Bestyrelsesmødet 

inden afdelingsmødet 

skal helliges økonomi. 

 

 

 

Bestyrelsen afsøger 

ved ØJBA, hvorvidt 

haveudvalget kan have 

en konto til rådighed 

ift. udgifter på 

arbejdsdage.  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Besøg fra 336; forespørgsel på hvad 

lejer hæfter for i forbindelse med defekt 

inventar – ex. pærer på toilet. Samt liste 

over inventar som ØJBA er ansvarlig for. 

 

 

 

 

Mails besvaret. 

 Flere henvendelser vedr. bytning af 

arbejdsdage. Bestyrelsen henstiller 

til at udsendte retningslinjer for 

arbejdsdage skal efterleves. Tillige 

opfordrer bestyrelsen til at banke 

Bestyrelsen medtager 

henvendelsen, og 

teknisk udvalg vil være 

opmærksom herpå i 

forbindelse med 

udfærdigelse af 

”arbejdsliste” til ØJBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

på ved naboer i de blokke, der er 

mulige byttere. 

 Beboer har gjort opmærksom på, 

at havereglementet på ØJBA’s 

hjemmeside ikke er opdateret. 

Bestyrelsen er klar over dette, og 

vil rette det hurtigst muligt. 

 

 

 

 

Radoor indsender 

opdateret version til 

ØJBA i morgen 

(15.03.16) 

 

5. Nyt fra udvalg a) Byggeteknisk udvalg – status på 

opstart. 

Udvalget er mødtes en enkelt gang. De 

har gennemgået foreløbige mangler mv. 

og lavet arbejdsplan. Se referat. 

 

b) Haveudvalget;  

i) Hvad skal der ske på arbejdsdagene i 

april? 

Forslag om pileflet, løgplantning og 

blomster. Samt reparation af misligholdte 

beplantningsområder. Men der er ikke 

taget højde for økonomi jvf. ovenstående 

punkt. 

ii) Status på græsslåning, hvem hjælper? 

Pt står Peder selv for græsslåning. Han vil 

på først givne arbejdsdag efterspørge 

hjælp og tilbyde undervisning i betjening 

af maskinen. 

a) Bestyrelsen 

vedtager enstemmigt 

at udvalget fortsætter 

forelagte arbejdsplan.  

 

 

i) Haveudvalget 

udformer et budget 

med overslag på 

udgifter i forbindelse 

med arbejdsdage. 

 

 

 

ii) det besluttes at 

punktet tages op til 

genovervejelse efter 

første arbejdsdag.  

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Opdatering af hjemmeside, 

herunder fornyelse af dokumenter fx 

havrereglement.  

Afd. 21s hjemmeside på ØJBA’s side er 

træg og svær at komme ind på. 

Bestyrelsen følger op på, hvor langt ØJBA 

er med videre udvikling. 

 

b) Beboerforslag, beboerinformation 

mv. omkring snerydning. 

Overvejelse omkring at én mand 

varetager snerydning i vinterperioden.  

1) skal der findes hjælp blandt beboere? 

2) skal vi betale for snerydningen? 

Bestyrelsen drøfter hvordan afd. løfter 

opgaverne omkring snerydning og 

græsslåning. På tidligere afdelingsmøde 

blev det vedtaget, at beboerne selv 

varetager opgaverne. Det er imidlertid en 

skævvridning i antal beboere, der hjælper 

med opgaven, ift. opgavens størrelse. 

De tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer drøfter 

muligheden for afholdelse af 

Radoor vil afsøge 

status herfor hos 

ØJBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Radoor undersøger 

hvor tidligt vi kan 



 

ekstraordinær afdelingsmøde med evt. 

afstemning om hvorvidt, vi forsat selv skal 

løfte opgaven i afdelingen, eller om 

afdelingen via huslejestigning, skal betale 

sig fra opgaverne. 

 

 

 

 

 

 

c) Informationstavle  

Beboerforslag om fælles opslagstavle på 

fællesarealet. Tavlen er tænkt til brug af 

udveksling af diverse (fx arbejdsdage), 

opslag om aktiviteter eller ”lost and 

found”. 

 

d) Fast mødested ved 

bestyrelsesmøder  

Gitte tilbyder at afholde samtlige 

bestyrelsesmøder frem til september. 

 

e) Portrætfoto af bestyrelsen  

afholde ekstraordinært 

afdelingsmøde for at 

stemme om 

varetagelse af 

græsslåning og 

snerydning. Jf. pkt. 

5,b,ii vil bestyrelsen gå 

videre hermed, alt 

efter udfald efter 

første arbejdsdag. 

 

 

c) Sofie og Peder går 

sammen om forslag til 

udmøntning af en 

sådan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen er ikke 

fuldtalligt til stede. 

Projektet udskydes.  

7. Eventuelt  Mødet i morgen med ØJBA er fra 

16-18. Det bliver som aftalt; 

Peder, Jonas, Camilla og Lisbeth 

deltager.  

 OBS på nummerangivelse af 

boligerne. Dårligt angivet.  

 Fast plads til storskrald.  

 

 

 

 

 

 

Forslag stilles ved 

næste møde. 

Punkter til 

kommende møde: 

 

 Drøftelse af gavepolitik – hvad 

giver bestyrelsen til? Gennemgang 

af kommunale retningslinjer / 

Vibeke (12) (B) 

 Tilbagemelding fra haveudvalget 

ift. fremtidige arbejdsdage med 

afsæt i økonomi. 

 Plan for græsslåning. Bestyrelsen 

drøfter holdbar løsning. 

 Finde dato for ekstra ordinær 

afdelingsmøde, samt ekstraordinær 

bestyrelsesmøde. 

 



 

 Portrætfoto af bestyrelsen (5) 

 Valg af næstformand. 

 

 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 25 april i nr.: 322 

 

Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsesmødet mellem 20-20.30, hvor 

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


