
 

Referat af 
Afdelingsbestyrelsesmøde 
Afdeling 88, Skæphøj 
 

20. marts 2014 

Referent: Katja 

 

Til stede: Gert, Kim, Karina og Katja 

Afbud: Charlotte 

Punkt på dagsorden: Siden sidst 

 
Diskussion: 

Karina og Katja har været på repræsentantskabsweekend med ØJBA – en rigtig god og inspirerende oplevelse, 
som gav flere gode ideer med hjem. 

 

ØJBA har bevilget penge til altaner til de to nye 2-værelses lejligheder, der erstatter ungdomsboligerne. 
Lejlighederne er færdige – og de er blevet rigtig gode. 

 

Der er blevet installeret nye hårde hvidevarer i alle lejligheder – generelt har der været en rigtig god respons på 
både hvidevarerne og installationen af dem. 

 

Der er afholdt dialogmøde med beboerne i punkthusene med 3-værelses lejligheder omkring altaner. Mødet forløb i 
god ro og orden – der er både enighed og stor forståelse blandt de berørte beboerne. Arbejdet sættes i gang 
snarest muligt. 

 

Punkt på dagsorden: Markvandring 

 
Diskussion: 

Vi har markvandring 3. april 2014, kl. 13.15 – Gert og Katja deltager. 

Beslutning:  

Følgende punkter skal tages op på markvandring: 

- Tørrestativ og halvtag til cykler ved rækkehusene 

- Vedligehold af hængsler og låse på skure 

- Kloak foran fælleshuset 

- Trapper i træ foran fælleshus med bålsted 

- Udvidelse af flisearealet foran fælleshuset 

Punkt på dagsorden: Aktivitetsudvalg 

 
Diskussion: 

Der er afsat 4000 kr. til beboeraktiviteter og afdelingsbestyrelsen vil gerne have sat lidt skub i aktivitetsudvalget. 

Susanne Lohmann er kasserer for aktivitetsudvalget og administrerer derfor beløbet, der er afsat til 
beboeraktiviteter. 

 

Afdelingsmødet hører ikke under bebeoeraktiviteter! 

Beslutning:  

- Der skal afholdes Sankt Hans, arbejdsdag i september samt fællesspisning i september og november 

- Der afsættes ikke noget til fællesspisning, da dette i afdelingsbestyrelsen øjne skal være selvfinansierende 

- Der afsættes 2000 kr. til Sankt Hans 

- Der afsættes 1000 kr. til arbejdsdag i september 

- Finansiering af andre arrangementer/aktiviteter skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. 

Handlingspunkter  Ansvarlig person Frist 



 Der indkaldes til møde i aktivitetsudvalget Gert  

 Susanne skal have besked ang. ovenstående beløb Katja  

 Der skal laves en kalender med arrangementer Karina  

    

Punkt på dagsorden: Eventuelt 

 

Vasketøjsstativer ved punkthusene – der skal skiftes snore, hvor de er gået i stykker og opsættes det manglende 
stativ mellem nr. 39 og 43. 

 

Der skal ryddes op i cykelskuret i forbindelse med arbejdsdag. 

 

Låsen på bestyrelsens skab i fælleshuset er i stykker – og der forsvinder desværre en del derfra.  

 

Der skal ryddes op i fælleshuset. 

 

En del har efterspurgt internet i fælleshuset – kan der findes en løsning? 

 

Det vil være en god ide at lave en bestyrelseskalender/årshjul. 

Handlingspunkter  Ansvarlig person Frist 

 Udskiftning af snore Katja  

 Indkøb af vasketøjsstativ Katja og Gert  

 Reparation af lås Karina  

 Fælleshus Katja og Karina  

 Internet i fælleshus Katja  

 Årshjul Karina  

 


