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Indkaldt: Mariann Nørhede (MN), Elsebeth Persson (EP), Per Nielsen (PN), Jørgen Jacobsen (JJ),  

Mads Neergaard Kejser (MNK), Nils Randlev Hundebøl (NRH), 

Afbud: Nils og Jørgen 

 

1) Valg af dirigent og referent 

a) Referent: MNK, Dirigent: MN 

2) Godkendelse af Dagsorden 

a) Godkendt uden anmærkninger. 

 

3) 1. behandling af oplæg til beboermøde  

a) Gennemgang af Oplæg 

i) Oplægget er minutiøst gennemgået og tilrettet. De sidste ting som tegninger, forslag, priser og 

tilbud er tilføjet og gennemgået. 

b) Gennemgang af PowerPoint 

i) Oplæg… 

 

4) Cykelskure - Opfølgning på det sidste løsningsforslag  

a) Sidste tilbud indhentet og tegninger er lavet. Er indsat i oplægget. 

5) Husnumre – Opfølgning på tilbud 

a) Priser indhentet og tegninger er lavet. Er indsat i oplægget. 

6) Solafskærmning – Opfølgning på tilbud 

a) Priser indhentet og tegninger er lavet. Er indsat i oplægget. 

7) Udendøre råderet – gennemgang af revidering 

a) Er gennemgået og tilrettet. Er indsat i OJBAs oplæg – klar til afstemning. 

 

8) Uddelegering af to-do opgaver til næste møde 

a) Orientering til OJBA 

i) Mads holder forhåndsgodkendelse af dagsorden og løsningsforslag. Samt udbeder 

økonomiberegninger 

b) Finansieringsberegning af forslag 

i) Se ovenstående 

c) Indkaldelsen – udformning i samarbejde med OJBA 

i) Mariann og Elsebeth varetager indkaldelsen sammen med OJBA. 

 

9) Fra bestyrelsens medlemmer 

a) Bestyrelsens regnskab for 2015 v. Elsebeth 
i) Elsebeth fremlagde regnskab for 2015. Understøttet af kontoudtog og kvitteringer. Godkendt 

uden anmærkninger. 
b) Budgetoverslag fra sommerfestudvalget v. Elsebeth 

i) Elsebeth fremlagde budgetoverslag fra sommerfestudvalget. Festudvalget vil gerne bruge alle 

de 11.000 kr. som der er tildelt udvalget. Godkendt uden anmærkninger af bestyrelsen. Vi 

glæder os til arrangementet. 

 

10) Evt. 
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a) OJBA har været i gang med at udforme Råderetskatalog for afdelingen. Vi kigger igennem og retter 

småfejlene til og aflevere tilbage til OJBA. Råderetskataloget tages med til afstemning på det 

ekstraordinære afd.møde til februar 2016. 

 

Mødet sat på hold klokken 23.00 af dirigenten med planlagt fortsættelse torsdag d. 14. januar 2016 kl 19. 

Mødet genoptaget kl 19.00 af dirigenten og sat på hold kl 22.45 med planlagt fortsættelse tirsdag d. 19. 

januar 2016 kl. 19.00 

Mødet genoptaget kl 19.00 af dirigenten og afsluttet kl 23.00 af dirigenten. 

 

Dato: 19/01-2016 

    Referent:  Mads Neergaard Kejser 

 

      


