
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 
Dato: Tid: 20-22 

Sted: 322 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Vibeke, Lisbeth, Peder, 

Sofie, Kristian, Camilla 

 

Afbud: Gitte 

 

Fraværende: Niklas, Jonas 

 

Referent: Camilla 

 

D = Diskussion 

B = Beslutning 

O = Orientering 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a. Gavepolitik/Vibeke (O) (10) 

b. Græsslåning/Peder (O) (10) 

c. Opfølgning på møde med Kim Kærgaard /Camilla (D) (20) 

3. Økonomirapportering 

a. Gennemgang af budget/Kristian (O) (30) 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser 

5. Nyt fra udvalg 

a. Aktivitetsudvalget/Camilla (O) (5) 

b. Haveudvalget/Gitte (D) (25) 

I. Kompetencer og forretningsgange 

II. Økonomi 

6. Div. tiltag og indkomne forslag  

a. Fastsættelse af dato for drøftelse af afd. værdigrundlag. 

7. Gennemgang og godkendelse af referat 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsorden godkendt  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

A) Gavepolitik 

Vibeke orienterer om at der inden for offentlig 

regi, som oftest er gavepolitik på ca. 200kr 

ved jubilæum mv. Bestyrelsen har tidligere 

besluttet, at der ved indflytning gives blomster 

til ny beboere.  

 

 

B) Græsslåning 

Peder orienterer om, at fire beboere er gået 

ind i opgaven omkring græsslåning. Opgaven 

er fordelt på forskellige måneder beboerne 

imellem.  

Ved undervisning i brug 

græsslåningsmaskinen, blev et vindue slået i 

stykker. ØJBA er orienteret og ruden dækkes 

af forsikring. 

 

C) Opfølgning på møde med Kim 

Kærgaard 

Punktet flyttes til næste møde. 

a) der kan drøftes 

beslutning om 

retningslinjer for 

opmærksomheder 

ved andre 

lejligheder på andet 

bestyrelsesmøde. 

3. Økonomirapportering  

 
A) Gennemgang af budget 

Radoor gennemgår div. konti. Der er en 

uklarhed omkring to forskellige konti. 1) 

vedligehold og 2) planlagt vedligehold. 

Bestyrelsen skal have klargjort, hvad de to 

konti hver især dækker over. 

 

Kristian kontakter 

ØJBA for at få 

oplyst hvordan de 

to konti skal 

forstås. 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a) Der svares på mails til bestyrelsesmailen. 

 

Henvendelse fra beboere.  

1) Klipning af de små græsarealer. Der 

spørges til hvorfor dette varetages af 

Peders firma. Der efterspørges tillige 

en tydelig offentliggjort aftale og 

økonomi omkring varetagelsen af 

græsarealer, som der bliver betalt for. 

Bestyrelsen henstiller til beslutning 

taget i tidligere 

bestyrelsessammensætning, hvor det 

blev vedtaget at købe sig til opgaven 

fremfor at nyanskaffe materiel til afd., 

som kunne bruges til græsslåning. 

 

 

 

 

1) Det vil blive 

tydeliggjort ved 

kommende 

afdelingsmøde, 

hvad økonomien 

har været omkring 

det. græsslåning.   

 

Evt. opstilling af 

betaling af arbejde 

kontra betaling af 

maskinel.  

 

 

 

 

2) Bestyrelsen 

tager til 



 

2) Afvisning af frivillig hjælp. Beboer har 

oplevet at blive afvist, da 

vedkommende tilbød sin hjælp. Der 

efterspørges grundlag her for, og 

kommunikationsformen påtales.  

 

 

 

 

3) Nødvendigheden af brevet med 

retningslinjer vedr. arbejdsdage. Der 

spørges til, hvorfor skrivet er sendt ud. 

Og der rettes opmærksomhed på 

retorikken heri og valg af formuleringer 

som opleves stødende. Her fremhæves 

særligt formuleringen ”Hvis børnenene 

er meget omsorgskrævende skal man 

dog overveje at arrangere pasning”.  

Bestyrelsen beklager meget hvis dette 

har ført til en opfattelse af at børn ikke 

er velkomne på arbejdsdagene og 

sætningen vil blive fjernet fra 

retningslinjerne.  

efterretning, at 

tilbud om hjælp 

skal imødekommes. 

Og beklager hvis 

kommunikationsfor

men har været 

stødende. Dette har 

ikke været tilsigtet. 

5. Nyt fra udvalg A) aktivitetsudvalg: 

Der bliver snarligt afholdt bålaftenshygge for 

voksne i afdelingen. Dato mv. meldes ud via 

FB og bestyrelsens mail. 

 

B) Haveudvalg: 

-kompetencer og forretningsgange 

Afklarende drøftelse omkring, hvordan der 

planlægges arbejdsdage. Kan bestyrelsen 

bestemme opgaver, eller blot indstille til 

opgaver ønsket udført? Opfordring; Der skal 

videst muligt undgås at tage beslutning pr. 

mail 

Det tydeliggøres at haveudvalget varetager 

planlægningen omkring udførelsen af opgaver 

på givne arbejdsdage. Alle er velkomne til at 

komme med forslag til opgaver udført på 

arbejdsdage. 

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

A) fastsættelse af dato for drøftelse af afd.21 

værdigrundlag 

29/6 er møde med Kim Kærgaard 16.30-18.30 

 

7. Gennemgang og 

godkendelse af referat 

Punktet blev ikke nået. Referatet rundsendes 

derfor, der indstilles til at bestyrelsens 

medlemmer gennemlæser, kommenterer og 

godkender hurtigst muligt. 

 



 

8. Evt.  Radoor kontakter øjba vedr. OK 

benzinkort. 

 Glas/ruder 

Beboere med sprængt rude pga 

varmeudvikling. Glarmesters 

vurdering! OBS på at mørke 

elementer/gardiner kan være 

medvirkende årsag til høj 

varmeudvikling. 

 

9.Punkter til kommende 

møde 

Mødet den 20/6 bliver holdt med 

alternativ dagsorden; mails/beboerbesøg 

– Kim Kærgaard - værdigrundlag.  

 

Næstkommende møde: 

 Brug af hegn. 

 Brug af beløb fra udligningskonto 

 Forberedelse til møde med Kim 

Kærgaard 

 Planlægning af fremtidige arbejdsdage.  

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 20. juni i nr. 322. 

 

Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsen i tidsrummet fra 20.00-20:30, hvor 

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


