
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 05.12.2016 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: 286 

 
Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Birthe, Christian, Kristian, 

Gitte, Inge, Peder og Camilla 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (5min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Opfølgning på søstykker og Lars Bertelsen (D, Peder 15min) 

b) Beslutning vedr. bestyrelsesarbejde (O, Peder, 10min) 

c) Planlægning af møde med ØJBA i januar (D, alle, 30min) 

d) Erkendtligheder til aftrådte bestyrelsesmedlemmer (B, Radoor, 10min) 

3. Økonomirapportering  

a) Fremlæggelse af ønsket fremadrettet budget for afd. (O, Radoor, 15min) 

b) Økonomikursus (O, Christian, 10min) 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser (15min) 

a) Beboerklage. 

5. Nyt fra udvalg 

6. Div. tiltag og indkomne forslag 

a) Kalendergennemgang (10min) 

7. Godkendelse af referat (B, 10min) 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsordenen er godkendt.  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Opfølgning på søstykker og Lars 

Bertelsen  

Peder har ikke hørt fra Lars. Der er derfor ikke 

nyt at berette. Peder har henvist formanden 

for Grundejerforeningen til Lars Bertelsen, 

Østjysk Bolig, når der kommer nye 

oplysninger. 

 

b) Beslutning vedr. bestyrelsesarbejde  

Peder har besluttet sig for at træde ud af 

bestyrelsen.  

 

c) Planlægning af møde med ØJBA i 

januar  

Mail sendt til Kim Kærgaard med forespørgsel 

om møde i januar. Den 16/1 eller den 23/1. 

 

d) Erkendtligheder til aftrådte 

bestyrelsesmedlemmer 

Radoor præsenterer tanke om at 

bestyrelsesmedlemmer, som fratræder 

”tjenesten” skal have en lille opmærksomhed, 

som tak for indsatsen.  

Bestyrelsen stemmer om det skal vedtages. 

For: 5 

Imod: 0 

Forslaget vedtages. Erkendtligheden skal gives 

ved årets afdelingsmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder orienterer 

selv ØJBA.  

 

 

 

Vi afventer svar fra 

Kim. 

3. Økonomirapportering  

 
a) Fremlæggelse af ønsket fremadrettet 

budget for afdelingen. 

Der ønskes et budget for aktivitetsudvalget og 

for haveudvalget. Det tiltænkes som et 

overslag for det kommende år, så det bliver 

mere gennemsigtigt, hvad afdelingens penge 

går til.  

 

b) Økonomikursus ved ØJBA 

Som udgangspunkt har vi som afdeling ingen 

økonomiske kompetencer – alt skal igennem 

ØJBA. Men grundet vi er en almen+ afdeling, 

har vi nogle områder, med særregler.  

 

Christian fortæller, at bestyrelsens tidligere 

drøftelse om at tage med til syn ved 

fraflytning ikke kan anbefales. Dette kan stille 

igangværende bestyrelsesmedlemmer i dårligt 

lys – ift. om der favoriseres udflytter, 

 

 

 

Camilla orienterer 

aktivitetsudvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen vil 

udfærdige en liste 

med OBS punkter 

for boligerne i 

afdelingen.  



 

indflytter eller afdelingen. Til gengæld bør 

bestyrelsen holde et møde med ØJBAs to 

synsinspektører (Lars og Ryan), og få talt 

standarder igennem.  

Der tilføres et punkt 

herom på mødet i 

januar eller februar 

næste år. 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a) Beboerklage 

Henvendelse fra beboer, som spørger til 

vejledning ift. gene fra nabo. Bestyrelsen 

henviser til klagevejledning på ØJBAs 

hjemmeside.  

Bestyrelsen vil i øvrigt henvise til afdelingens 

husorden. Efter kl.23 skal der være nattero i 

en sådan forstand at ønskede nattesøvn IKKE 

forstyrres. Holdes der fest, skal man give sine 

naboer besked i GOD tid inden. 

http://www.nymarks-

alle.dk/Files/Billeder/Østjysk%20Bolig%20201

3/Oktober%202013/Husorden.pdf 

 

 

5. Nyt fra udvalg   

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Kalendergennemgang 

Bestyrelsen gennemgår kalenderen for 

afdelingen til næste år.  

 

Camilla sender 

rettelser til Thomas 

Rotten, som gerne 

vil udfærdige 

endelig kalender. 

7. Godkendelse af 

referat. 

Referatet læses op. Bestyrelsen godkender 

indhold. 

Camilla sender 

referatet til Lene 

Willis. 

8. Eventuelt  Vintervedligehold: der skal laves en 

plan for evt. snerydning.  

 

 

Mødet i januar holdes ved: Inge i 286. 
 

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

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 

http://www.nymarks-alle.dk/Files/Billeder/Østjysk%20Bolig%202013/Oktober%202013/Husorden.pdf
http://www.nymarks-alle.dk/Files/Billeder/Østjysk%20Bolig%202013/Oktober%202013/Husorden.pdf
http://www.nymarks-alle.dk/Files/Billeder/Østjysk%20Bolig%202013/Oktober%202013/Husorden.pdf

