
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 15.05.2017 

 
Tid: 17-20 

 
Sted: 286 

 
Kig forbi:  

Mødedeltagere: Allan + Birthe, Christian, 

Kristian, Inge, Gitte og Camilla 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (5min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer (+ Allan Overgaard) 

a) Jysk skridsikring (O, 45min) 

PAUSE + aftensmad 

b) Drøftelse omkring fraflytning (D, 15min) 

c) Svævebanen (D, 15min) 

d) Opsætning af skillevægge (O, 15min) 

e) Indkøb af trailer (B, 10min) 

f) Reparation af legehus (B, 10min) 

3. Økonomi 

a) Status div. indkøb (buskrydder, græsslåsmaskine, stige) (B, 5min) 

b) Køb af pc til bestyrelsesarbejde (B, 5min) 

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

a) Mailindbakken gennemgås  

5. Nyt fra udvalg 

a) Arbejdsweekend (D+B, 20min) 

i. Status på 6.-7. maj 

ii. Madlavning på fremtidig arbejdsdage 

6. Div. tiltag og indkomne forslag 

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) Jysk skridsikring 

Helge har været ude og se på terrasse i 

afdelingen. Ved at tilgå en behandling fra Jysk 

skridsikring, skal der vedligeholdes omtrent 

hver 10. år. Behandlingen holder minimum 10 

år, ofte længere. Det afhænger af vind, vejr 

og slidtage. Der er tale om en 4-

trinsbehandling; nedvaskning, algesikring, 

skridsikring og forsegling. 

Sådan som man kan behandle terrassen før 

behandling, sådan kan man også behandle 

den efterfølgende (fx male træværket, dog 

ikke oliebehandling).  

 

Der er givet et tilbud på 188.000kr for 

behandling af afdelingens terrasser.  

 

Bestyrelsen stemmer om behandling af 

prøveterrasse: 

 

 

 

 

 

 

Den aftalte behandling på sidste 

afdelingsmøde af afdelingens terrasser 

udskydes til efter kommende afdelingsmøde, 

da bestyrelsen gerne vil stille et forslag om ny 

behandling, som umiddelbart er mindre 

økonomisk omkostningstung, end den 

budgetterede behandling fra ØJBA’s side. 

 

a) Drøftelse omkring fraflytning  

Der er snarligt en fraflytning i afdelingen. 

Bestyrelsen aftaler med Allan Overgaard, 

at gennemgå lejligheden efterfølgende. 

Dette for at klæde bestyrelsen på ift. 

spørgsmål omkring fraflytning.  

 

b) Svævebanen 

På det udsendte forslag på det 

ekstraordinære afdelingsmøde 2016, 

fremgår økonomien omkring svævebanen 

med kun 15.000kr. Til trods for at det af 

referatet fremgår, at prisen er på 55.000kr 

 

Der fremsendes 

referencer, hvor vi 

kan se tidligere 

behandlinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

vedtager 

enstemmigt, at få 

lavet en 

prøvebehandling. 

Inges lejlighed får 

behandlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen stiller 

nyt forslag om 

svævebane til 

kommende 

afdelingsmøde.  

 

 

 

 



 

eksklusiv moms. Det bevirker at 

svævebanen for nuværende ikke opsættes.  

  

c) Opsætning af skillevægge 

Hvis beboer selv har sat vægge op, og 

beboer skal fraflytte, skal beboer kontakte 

arkitekt Ole Dreyer i forbindelse med 

godkendelse af opsætning. Herefter bliver 

arbejdet blive prissat. (se ØJBAs 

hjemmeside, Mårslets side).  

Angående frafald i tilbud om opsætning af 

vægge i lejlighederne, lyder begrundelse 

fra Østjysk Bolig ift. aftalen omkring er 

fravalgt af økonomiske grunde. 

 

d) Indkøb af trailer  

Bestyrelsen drøfter indkøb af trailer til 

afdelingen til brug på arbejdsweekends. 

Allan orienterer, at dette godt kan lade sig 

gøre, men gør opmærksom på, at der 

følger et arbejde hermed ift. syn af stand, 

evt. økonomi omkring leje osv. 

 

Bestyrelsen vedtager, at bruge økonomi på 

at leje trailere på arbejdsdage.  

 

Er der beboere som ønsker at afdelingen 

skal have en trailer stående, opfordrer 

bestyrelsen til at det stilles som forslag til 

kommende afdelingsmøde.  

 

e)Reparation af legehus 

Bestyrelsen vedtager, at bestille fagmand til 

reparation af legehuset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan bestiller 

fagmand til at 

udføre reparation. 

3. Økonomi  

 
a) Status div. indkøb (buskrydder, 

græsslåsmaskine, stige)  

Der er indkøbt kanttrimmer til afdelingen, 

da buskrydder, var for voldsom ift. brug af 

almindelige beboere.  

Der er indkøbt en græsslåsmaskine, som 

kun må bruges af græsslåsmaskineholdet. 

Den kan også bruges på arbejdsdage, her 

skal stand af maskine gennemgås inden 

arbejdsdagens ophør.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bestyrelsen indkøber stige til brug i 

afdelingen.  

 

b) Køb af pc til bestyrelsesarbejde  

Bestyrelsen vedtager at indkøbe en ipad/pc 

med tastatur til bestyrelsesarbejde. 

Kristian Radoor 

sørger for indkøb.  

 

 

Kristian Radoor 

sørger for indkøb 

heraf.  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Bestyrelsen har modtaget rigtig mange afbud 

til arbejdsdage på mail. Afbuddene er noteret, 

og der vil ikke blive svaret individuelt på 

henvendelserne. Bestyrelsen gør opmærksom 

på, at lang de fleste mails heromkring, er 

indsendt med ALT for kort varsel. Der skal 

som minimum indsendes afbud en uge før 

arbejdsweekend af hensyn til planlægning af 

arbejde.  

 

  

 

5. Nyt fra udvalg a) Arbejdsweekend  

i. Status på 6.-7. maj 

Stemning og arbejdsmoral på 

arbejdsweekenden i maj, må 

konstateres at være høj.  

 

Bestyrelsen har dog også 

oplevet at der på sidste 

arbejdsweekend har hersket 

stor forvirring omkring 

retningslinjerne i forbindelse 

med fremmøde. Bestyrelsen 

fremhæver, at det drejer sig om 

at møde op og være med. Der 

vil være arbejde til ALLE – store 

som små, med eller uden 

skavanker.  

 

Bestyrelsen henstiller til at 

højne moralen yderligere 

omkring arbejdsdage, hvorfor 

positivt fremmøde er at 

foretrække. Det er frivillige 

beboere der stiller sig til 

rådighed til at lede og fordele 

arbejdsdagene, og tiden kan 

bruges mere konstruktivt, end 

at forholde sig til kritiske 

henvendelser. Har man som 

beboer noget at ytre ift. 

arbejdsdage, er man 

 



 

velkommen til at dukke op til 

bestyrelsesmøderne, sende 

bestyrelsen en mail, fremstille 

forslag til et afdelingsmøde eller 

melde sig som deltagende i 

haveudvalget.  

 

ii. Madlavning på fremtidig 

arbejdsdage 

Det aftales at der på fremtidige 

arbejdsdage, indkøbes mad og 

drikke til madlavning dagen før. 

På selve arbejdsdagen bliver 

madlavning udbudt som 

opgavetjans.  

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  
 
 

 

7. Godkendelse af 

referat. 

Referatet er læst højt og godkendt af 

bestyrelsen. 

 

8. Eventuelt  Besøg af gartner, ift. at tage 

jordprøver. 

 Algebehandling, tilbud på 500kr pr. 

matrikel. 

 

 

Mødet i juni 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. 


