
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 20.02.2017 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: 346 

 
Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Birthe, Christian, Kristian, 

og Camilla 

 
Afbud: Inge og Gitte 
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (5min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Nøgler til skuret (B, 5min) 

b) Snerydning, retningslinjer for snerydning (B, 10min, Radoor) 

c) Møde med øjba (D, 20min, alle) 

3. Økonomirapportering  

a) Fremlæggelse af fremadrettet budget for afd. (O, 10min, Radoor) 

b) Indkøb af haveredskaber og stige (B, 10min, alle) 

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

a) Mailindbakken gennemgås  

5. Nyt fra udvalg 

a) Opstartende planlægning af arbejdsdage (div grønne opgaver, mad) –  

(D, 30min, alle) 

6. Div. tiltag og indkomne forslag 

a) Markvandring  

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) Nøgler til skuret  

Peder har afleveret 4-5 nøgler til skuret. 

Bestyrelsen vurderer, at det pt ikke er behov 

for indkøb af nye. 

 

b) Snerydning, retningslinjer for 

snerydning  

De gængse retningslinjer for snerydning lyder, 

at det i hverdage skal påbegyndes inden kl.7 

og i weekends inden kl.8. Det betyder at de 

aftaler der indgås i blokkene, ikke alene skal 

tage hensyn til div. husstande, men også til 

klokkeslæt. I sidste instans kan afdelingen 

være erstatningspligtig, hvis fx postbud falder 

på ikke ryddet sti. (jvf bekendtgørelse af lov 

om vintervedligholdelse og renholdelse af 

veje, lov nr. 15.37) 

 

c) Møde med øjba 

Der er kommet ny inspektør for afdeling 21. 

Allan Overgaard. Bestyrelsen beslutter at 

invitere øjba’s to inspektører til mødet i marts. 

Mødet bliver afholdt fra kl.18 og er med 

sandwich.  

 

Bestyrelsesmødet i marts blive uden 

besøgsmulighed mellem 20-20.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla mailer 

inspektører og 

inviterer.  

Camilla rundsender 

dagsorden for øjba 

mødet.  

3. Økonomirapportering  

 

a) Fremlæggelse af økonomi for 

afdelingen.  

Der er ikke brugt penge siden sidste 

bestyrelsesmøde. 

 

Radoor forelægger desuden at haveudvalget 

har 30.000 til rådighed ift. arbejdsdage. At 

beløbet skal indeholde både indkøb af ny 

beplantning og bespisning af beboere. 

Erstatning af udgåede planter betales fra 

vedligehold.  

 

b) Indkøb af haveredskaber og stige  

Bestyrelsen beslutter at indkøbe stor stige bla. 

til brug ved pæreskift. Desuden indkøbes 

eldreven plæneklipper og kantklipper til 

vedligeholdelse af de små græsarealer. 

 



 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Ingen indkomne mails.  

5. Nyt fra udvalg a) Opstartende planlægning af 

arbejdsdage (div grønne opgaver, mad) 

Thomas (nr. 354) inviteres til drøftelse 

omkring havesæson 2017. 

 

Der er planlagt 6 arbejdsweekends i 2017 fra 

april-oktober.  

 

Haveudvalget mødes 3-5 gange i årets løb. 

Dertil kommer at haveudvalget mødes en halv 

time inden hver arbejdsdag, for at aftale 

indbyrdes, hvem der står for hvad.  

 

Til det ekstraordinære afdelingsmøde i 2016 

blev der vedtaget 3 tiltag ved de grønne 

områder (hundeområde, klatretræ og 

svævebane). De tiltag frafalder midlertidigt, 

da der er indhentet tilbud via beboer, som nu 

er fraflyttet.  

 

Drøftelse af antallet af arbejdsweekends – 

tanker om hvorvidt de 6 weekends kan kortes 

ned til 3 eller 4 (evt. droppe maj og oktober).  

 

På første havedag kunne der bruges tid til 

spørgerunde – hvad kunne folk tænke sig, der 

skal ske mere med udearealerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette skal drøftes 

videre i 

haveudvalget. 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Markvandring  

Mail sendt til Allan Overgaard med 

forespørgsel om at lave markvandring på 

andet tidspunkt, hvor bestyrelsen har 

mulighed for at deltage.  

 

7. Godkendelse af 

referat. 

Camilla læser referatet højt og den 

tilstedeværende bestyrelse godkender. 

Camilla sender 

referatet til Lene 

Willis. 

8. Eventuelt   

 

Mødet i marts holdes ved: Inge i 286 (fra 18-21 med aftensmad) 
 

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

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


