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Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

 

Data om mødet 

 

Dato: 17.11.2014 

Tid: 20-22 

Sted: nr. 374 

Fortræde: 20-20.30 

 

Mødedeltagere: Niklas 358, Peder 334, Max 

380, Vibeke 366, Christian 370, Henrik 398 

 

Fraværende: Kristian 374, Thomas 330, 

Camilla 346 

 

Referent: Henrik 398 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a. Årskalender 

b. Bålplads og legeplads 

c. Udendørs strømstik 

3. Økonomirapportering 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a. Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser  

b. Blokformand/kontaktperson 

5. Nyt fra udvalg 

a. Haveudvalg 

b. Aktivitetsudvalg 

6. Indkomne forslag og div. tiltag 

a. Beboersite 

b. Sandbeholder 

7. Evt. 

 

 

 

Dagsorden:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

- Referat og dagsorden er godkendt  

2. 

Meddelelser/oriente-

ring fra bestyrelsens 

medlemmer  

a. Årskalender  

 

Dette punkt er udskudt til næste 

bestyrelsesmøde, da ansvarshavende 

bestyrelsesmedlem blev forhindret i deltagelse i 

sidste øjeblik. 

 

b. Bålplads og legeplads  

 

Det er vedtaget at bålpladsen inkluderes i 

a. Thomas 

 

b. Haveudvalget 

mødes med Vibeke 

og Henrik i uge 48 

og præsenterer 

første udkast til 

plan for området. 

 

c. Peder varetager 
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haveudvalgets arbejde, så den bliver tænkt ind 

i den overordnede planlægning af området. På 

baggrund af en beslutning fra juni 2013, er der 

afsat 4600 til bålplads. 

 

På legepladsen er de første udbedringer 

fortaget som forevist af legepladsinspektøren. 

Vi afventer nu at UNO udbedrer de sidste 

punkter på legepladsinspektørens liste. 

 

c.  Udendørs strømstik 

 

Det er vedtaget at der laves et udtræk til 

godkendt byggestrømtavle fra el-installation for 

enden af blok 8.  

installation og 

indkøb af 

nødvendige 

materialer 

3. 

Økonomirapportering  

 

Der er ikke brugt penge siden sidste 

bestyrelsesmøde, og regnskabet er derfor 

uændret.  

Kristian 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Først og fremmest vil bestyrelsen sige mange 

tak for de rosende ord vi har modtaget per mail 
– det er vi glade for  

 

a. Indbakken gennemgås og besvares 

Alle henvendelser blev besvaret 

 

b. Blokformænd 

Vi har modtaget flere henvendelser vedr. 

posten som blokformand, ift. hvordan vi har 

udvalgt blokformænd og hvilket ansvar det 

indebærer.  

På grund af manglende tilbagemeldinger, valgte 

vi at lave en turnusordning for de blokke, som 

ikke havde en frivillig. For at starte et sted, 

valgte vi at starte fra en ende af i hver blok – 

og dermed fandt vi de udvalgte blokformænd.  

Som blokformand skal du sørge for at der bliver 

ryddet sne og fjernet ukrudt på stien ud for 

blokken, samt opbevare de sneskovle der 

udleveres af bestyrelsen. Alt græsslåning 

varetages af haveholdet, og er derfor ikke 

blokkens ansvar. Blokformanden kan derfor 

bedst beskrives som en koordinator – det er 

ikke meningen at blokformændene skal udføre 

en større del af det praktiske arbejde end 

resten af blokkens beboere.  

 

Vi besvarer mails 

igen ved næste 

bestyrelsesmøde d. 

15/12-14 

5. Nyt fra udvalg 

 

a. Haveudvalg 

 
Haveudvalget har været samlet for første gang 

og er begyndt planlægningen af området. I uge 

48 mødes haveudvalget med Vibeke og Henrik 

og præsenterer udkast og ideer. Herefter 

udføres plantegninger og tilbud indhentes.  

 

b. Peder indkøber 

og opsætter 

juletræ. Der 

installeres et rør 

med låg på den 

udvalgte placering, 

så der ikke skal 

graves et nyt hul 
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Samtidig er planlægningen af arbejdsdage for 

2015 i fuld gang og vil blive kommunikeret så 

snart den endelige plan er færdig.  

 

b. Aktivitetsudvalg 

Det er vedtaget at der indkøbes og opsættes et 

juletræ med lyskæde på legepladsen i området 

omkring ”den gyngende mariehøne”.  

 

Aktivitetsudvalget har besluttet at benytte det 

overskydende budget for 2014 på et større 

festtelt i god kvalitet til brug ved sommerfest 

og lignende. 

 

Til slut informerer aktivitetsudvalget at følgende 

datoer er fastlagt for 2015:  

 

15 Februar – Fastelavn 

22 August - Sommerfest 

 

hvert år.  

 

Aktivitetsudvalget 

står for køb af 

lyskæde. 

6. Indkomne forslag 

og div. tiltag 

a. Beboersite 

Forslaget er afvist 

 

b. Sandbeholder 

Som vedtaget ved sidste bestyrelsesmøde, 

indkøbes der en sandbeholder til opbevaring af 

sand gennem vinteren.  

 

Da den indkøbte beholder kun kan rumme en 

fjerdedel af det sand vi allerede har indkøbt, er 

det besluttet at det resterende sand skal flyttes 

til en passende placering dvs. et  fladt område 

væk fra kloaker.  

 

Når sandbunken er flyttet, har bestyrelsen 

vedtaget at der skal bestilles en slamsuger til 

tømning af sandfanget i kloakken, så vi undgår 

oversvømmelse.  

 

Tilslut er det vedtaget at der indkøbes en 

sandspreder til havetraktoren, da den 

nuværende spreder ikke er egnet til sand. 

 

OBS! Husk at vi tidligere har besluttet at 

der ikke må strøs salt på området af 

hensyn til dyr (og trægulve) 

b. Thomas er 

ansvarlig for indkøb 

af sandbeholder.  

7. Eventuelt a. Gødning til græs 

 

Det er vedtaget at der indkøbes og spredes 

gødning på alle græsarealer, da det vurderes 

nødvendigt for at holde dem i ordentlig stand. 

 

b. Indkøb af grill 

 

Der er stillet forslag om indkøb af en stor grill til 

a. Peder har 

indhentet et god 

tilbud og vil stå for 

indkøb.  

 

b. Der indhentes 

tilbud til næste 

bestyrelsesmøde. 
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arrangementer i foreningen. 

 

c. Opsætning af hegn 

 

Det er vedtaget at vi lejer Peders pælebor og 

opsætter det resterende hegn ud mod 

Nymarksvej søndag d. 23/11-14. 

 

d. Forslag om flagstang 

 

Der er stillet forslag om indkøb og opsætning af 

en flagstang til fælles brug. Dette forslag er 

givet videre til haveudvalget.   

c. Peder + frivillige 

sørger for 

opsætning af hegn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


