
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Ekstra ordinært bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 05.09.2016 

 

Tid: 20-22 

 

Sted:  

 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere:  

 
Afbud: Sofie, Gitte, Niklas 
 

Referent: Camilla 

 

D = Diskussion 

B = Beslutning 

O = Orientering 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse dagsorden / alle /B (10min) 

a) Valg af ordstyrer (3min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Gennemgang af indkomne forslag til afdelingsmødet (20min) 

b) Forberedelse til afdelingsmødet (20min) 

c) Gennemgang af div. Årsberetninger (15min) 

3. Økonomirapportering 

a) Gennemgang af afdelingens økonomi, som skal præsenteres på afdelingsmødet 

(15min) 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser 

5. Nyt fra udvalg 

a) Oprids af plan for havedag i september (10min) 

6. Div. tiltag og indkomne forslag  

a) Vedligehold tiltag – nye fodboldmål (10min) 

7. Gennemgang og godkendelse af referat / Camilla / B (15min) 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  
a) Valg af ordstyrer 

 

Camilla leder 

aftenens møde. 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Gennemgang af indkomne forslag til 

afdelingsmødet 

Lene Willis har modtaget alle indkomne 

forslag, og udsender dagsorden til afdelingens 

beboere.  

 

Der er modtaget mails med punktopstillinger 

og skrivelser, som ikke er udfærdiget som 

tydelig afstemning til afdelingsmødet. 

Punkterne kan derfor ikke behandles. 

 

Der er ikke indkommet rettidige forslag til 

afstemning. Afdelingsmødet afholdes derfor 

med årsberetning og valg til ny bestyrelse og 

udvalg. 

 

b) Forberedelse til afdelingsmødet 

Der skal købes ind til afdelingsmødet.   

 

 

Bestyrelsen møder ind i beboerhuset kl.18, 

og dækker op til mødet. 

 

Der bestilles mad udefra som aftensmad til 

bestyrelsen. 

 

Oplæsning af bestyrelsens årsberetning. 

 

 

Ordstyrer til aftenens afdelingsmøde. 

 

c) Gennemgang af div. årsberetninger 

 Haveudvalget udfærdiger en lille 

årsberetning.  

 Bestyrelsen har udformet en 

beretningen. 

 Aktivitetsudvalget har udfærdiget 

en på deres sidste møde. 

 Teknisk udvalg er indisponible pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen vil gøre 

opmærksom på 

dette til 

afdelingsmødet. 

 

Radoor hører Lene 

til reglerne her for. 

 

 

 

 

 

Radoor køber ind – 

han skal have en 

indkøbsliste. 

 

 

 

 

Camilla bestiller.  

 

 

 

Formanden læser 

den op. 

 

Peder vil spørger 

beboer (Jan 336) 



 

3. Økonomirapportering  

 
a) Gennemgang af afdelingens økonomi, 

som skal præsenteres på 

afdelingsmødet  

 

Der er flyttet 15.000kr fra 

beboeraktivitetskontoen og tilbage på 

bestyrelsens kursuskonto. 

 

Beboeraktivitetskontoen er hævet med 

30.000kr til udgifter til haveudvalget. Det 

betyder en huslejestigning på 0,5%. 

 

Der er sat 130.000kr af næste år til at ordne 

afdelingens terrasser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radoor kontakter 

Lars, og afklarer 

hvorvidt der skal 

bruges penge på 

istandsættelse, hvis 

det kun kræver 

varmt vand og brun 

sæbe at holde 

træværket. 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares 

på div. henvendelser 

 

 

5. Nyt fra udvalg a) Havedag i september 

 Der er bestilt flis til kommende 

arbejdsdag. 

 Ukrudstbekæmpning 

 Net til sandkasse. 

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  
a) Vedligehold tiltag – nye fodboldmål 

De indkøbte fodboldmål er ved at gå til. Og 

der skal indkøbes nye.  

 

b) Ansvaret for den kommunale anlagte 

sti rundt om afd. 21. 

Der er afsøgt med grundejerforeningen 

Nymark, om denne er ansvarlig for stien. 

Her henvises til at stien er kommunalt 

anlagt, og derfor kommunens ansvar.  

 

Peder undersøger 

indkøb på nye mål.  

7. Gennemgang og 

godkendelse af referat 

Referatet er læst op for tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer. Indhold tilrettet efter 

ønske. 

Referatet er 

godkendt. 

8. Eventuelt   

 



 
Næste bestyrelsesmøde afholdes som udgangspunkt den 19/9, med mindre den ny bestyrelse ikke har 

mulighed for at mødes på givne dato. 
 

Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsen i tidsrummet fra 20:00-20:30, hvor 

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


