
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 16.01.2017 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: 286 

 
Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Birthe, Christian, Gitte, 

Inge og Camilla 

 
Afbud: Kristian 
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (5min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Info om snerydning/græsslåning (O, Christian, 10min) 

3. Økonomirapportering  

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

a) Maillisten gennemgås.  

5. Nyt fra udvalg 

a) Nyt haveudvalg (D, 10min) 

6. Div. tiltag og indkomne forslag 

a) Kalendertryk og uddeling (10min) 

b) Forberedelse af møde med ØJBA (B, 20min) 

c) Forslag vedtaget ved afdelingsmødet 2016 (D, 20min) 

7. Godkendelse af referat (B, 10min) 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsorden godkendt.  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Info om snerydning/græsslåning 

Christian informerer om, at 4 beboere har 

meldt sig til snerydning og græsslåning. De 4 

beboere har delt opgaven imellem sig.  

Bestyrelsen har tilbudt, at de beboere der 

rydder sne/slår græs, at holde fri på 

arbejdsdagene. Men samtidigt opfordret til at 

deltage i det omfang, de har mulighed for det. 

 

3. Økonomirapportering  

 

Intet at drøfte. Kasserer ikke til stede.   

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

Bestyrelsen svarer på mail angående 

snerydning. Det fremhæves, at stierne foran 

blokkene er de respektive blokkes ansvar at få 

ryddet. Dette påhviler ikke snerydningsholdet. 

 

5. Nyt fra udvalg a) Nyt haveudvalg  

Det forrige haveudvalg er nedlagt og der skal 

findes et nyt. Inge har meldt sig som 

repræsentant fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil 

udsende et brev med opfordring til at beboer 

tilmelder sig.  

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Kalendertryk og uddeling  

Kalenderen gennemgås for sidste gang for 

evt. fejltryk. 

 

b) Forberedelse af møde med ØJBA  

Drøftelse omkring relevante emner, som skal 

afklares med ØJBA.  

Mødet afholdes fra 18.30-21 den 20/2-17. 

Den dag er der ikke mulighed for at kigge 

forbi bestyrelsen med spørgsmål o.lign. 

 

 

 

 

c) Forslag vedtaget ved afdelingsmødet 

2016 

Punktet rykkes til et andet møde grundet 

tidspres.  

Inge tager ansvar 

for tryk at kalender 

og uddeling. 

 

 

 

 

Mailinvitation sendt 

til Lars, Morten og 

Kim.  

Gitte indkøber 

aftensmad til 

mødet. 

7. Godkendelse af 

referat. 

Referatet læses højt og godkendes af 

tilstedeværende bestyrelse. 

 

 

8. Eventuelt  

 
 

 

 



 

Erkendtlighed til Peder, som tak for 

indsats i afdeling 21.: 

Bestyrelsen vedtager at købe 2 flasker vin til 

Peder, som tak for samarbejdet, og tak for 

den indsats han har leveret i afdelingen. 

 

 

Punkter til fremtidig møde: 

 Indhentning af nye haveredskaber.  

 Indkøb af stige til fælles brug. 

 

 

Inge står her for. 

 

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. 


