
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 
Dato: 16.11.2015 

Tid: 20-22 

Sted: 374 

Kig forbi: 20.30-21 

Mødedeltagere: Niklas, Peder, Gitte, 

Radoor, Vibeke og Camilla 

 

Fraværende: Sofie, Jonas og Lisbeth 

 

Referent: Camilla 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (10 min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a. WAOO besøg ift. foreningsaftale – (20min.) 

b. Indbrud i skur (10min) 

c. Fælles arbejdsdage – succeskriterier, forventninger, ansvar, konsekvens. (20 

min) 

d. Præsentation af samarbejde med ØJBA og nyt møde december. (10 min) 

e. MGO plader – bestyrelsens rolle heri? (10 min) 

3. Økonomirapportering 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a. Indbakken gennemgås og der svares på div. Henvendelser  

5. Nyt fra udvalg 

a. Byggeteknisk udvalg – etablering heraf. (20 min) 

i. Opgaver herunder: terasseplanker, udgåede hækplanter 

6. Div. tiltag og indkomne forslag  

a. Kalender – div. datoer, frist for indsamling. (10 min) 

b. Skrivelse – fælles ansvar at passe på udearealer (10 min) 

7. Evt. 

 

 

 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Godkendt  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) WAOO besøg ift. forningsaftale 

Kollektiv foreningsaftale med mulighed for 

individuelle valg af produkter  fiberbånd og 

evt. telefoni – digitalt/analog, personlig 

tvboks. 

129kr/mdr lille pakke 

344kr/mdr mellem pakke 

469kr/mdr stor pakke 

 

Der er ydermere mulighed for at vælge 

Punktet videreføres 

til 21.12.2015, hvor 

bestyrelsen drøfter 

det givne viden 

yderligere. 

 

 

 

 

 



 

nethastighed, og dermed også pris.  

 

Kollektiv foreningsaftale = der skal være 

enighed om at benytte dette tilbud. Man kan 

IKKE som enkeltperson få adgang til det 

tilbud. 

 

Der vil være prisstigninger pr. januar 2016. 

Henholdsvis 10, 20 og 30 kroner for lille, 

mellem og stor pakke. Dette grundet at tv3 og 

tv3 puls bliver lagt ind.  

 

Reduktion i analogkanaler pr. januar 2016. 

Henholdsvis 15, 19 og 27 analogkanaler i lille, 

mellem og stor pakke.  

 

b) Indbrud i skur (10min) 

Peder har været i korrespondance med Lars 

Bertelsen. Forsikringen dækker benzindunke 

og havetraktor. Der er lavet ny nøgler, og 

skader på døren er rettet.  

 

I den forbindelse foreslås det, at der bliver 

skiftet nøgler og cylinder til de to skur, samt 

dækslet på legepladsen. Derudover skal der 

skrives under med personlig underskrift, hvis 

man får udleveret nøgle til skuret. 

 

Der bliver sat alarm og lampe i 

redskabsskuret. Lampen tænder kun, når 

alarmen går. 

 

Peder oplyser desuden, at han i forbindelse 

med indbruddet i skuret, har fået stjålet 

værktøj, som ikke dækkes af ØJBA. Peders 

egen forsikring er gået med til at dække 

udgifter ud over selvrisiko. Peder spørger til 

dækning af selvrisiko. 

 

 

 

 

 

c) Fælles arbejdsdage – succeskriterier, 

forventninger, ansvar, konsekvens. (20 

min) 

 

d) Præsentation af samarbejde med ØJBA 

og nyt møde december. (10 min) 

Der er rundsendt mail fra Kim med referat fra 

mødet i juli 2015. Samt mail med opridsning 

af fordeling mellem ØJBA og afd. 21.  

 

Der skal findes en dato for møde med Kim og 

Allan for at samle op på mødet i juli. Desuden 

skal bestyrelsen følge op punktet omkring 

afstemning af arbejdsopgaver i afd. 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der stemmes 

herom i 

bestyrelsen, og det 

vedtages at der 

skal skiftes 

nøgler/cylinder.  

 

 

 

 

Bestyrelsen 

vedtager at 

selvrisiko dækkes. 

Videre drøftelse 

omkring lån af 

værktøj og evt. 

forsikringsdækning 

bliver som punkt på 

mødet 21.12.15 

 

 

Punktet overføres 

til mødet 21.1215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder vil forsøge at 

lave en liste over 

opgaver han 

varetager afd. 21. 

Gitte vil forsøge at 



 

Bestyrelsen er enige om, at der ikke kan være 

et møde med ØJBA, før bestyrelsen har drøftet 

fordeling af arbejdsopgaver mellem ØJBA og 

afd. 21. 

 

Bestyrelsesmødet i januar bliver udvidet, for 

at have tid til at drøfte arbejdsopgaverne. 

Mødet bliver tirsdag den 19.01.15 hos Gitte 

322 fra 18-22. Der vil være aftensmad på 

mødet.  

 

 

Mødet med ØJBA ønskes 1. uge i februar.  

 

 

 

 

e) MGO plader – bestyrelsens rolle heri? 

(10 min) 

Gitte spørger til om bestyrelsen har en ansvar 

i at indhente viden mv. omkring skiftning af 

MGO plader.  

samle op på det og 

lave en liste, 

bestyrelsen kan 

arbejde videre 

herfra.  

 

 

 

 

 

 

 

Camilla mailer Kim 

og forespørger på 

møde første uge i 

februar.  

 

 

 

Det påhviler ØJBA 

at informere om 

videre forløb heri. 

Det er ydermere 

uvist hvilken 

tidshorisont der er 

heri. ØJBA har 

informeret om, at 

de ikke ved så 

meget endnu. 

3. Økonomirapportering  

 

Intet at referere.   

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

Drøftelse omkring at bestyrelsen kan blive 

bedre til at være proaktive ift. informationer 

omkring bestyrelsens arbejde. Fx ift. 

udskiftning af pærer og overgang til LED lys.  

 

5. Nyt fra udvalg a) Byggeteknisk udvalg – etablering 

heraf. (20 min) 

1. Opgaver herunder: terasseplanker, 

udgåede hækplanter 

Bestyrelsen skal hjælpe Leif med at finde flere 

medlemmer til udvalget. Desuden skal der 

være et bestyrelsesmedlem til at holde hånd i 

hanke med arbejdet.  

 

 

 

 

Niklas indgår i 

udvalget, og går 

sammen med Leif 

om at hverve flere 

medlemmer.  

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Kalender – div. datoer, frist for 

indsamling. (10 min) 

Aktivitetsudvalget mødes den 23.11.15 og 

sender efterfølgende datoer for 2016 til Gitte. 

Peder indkalder haveudvalget, finder datoer 

og vil efterfølgende sende datoer for 2016 til 

Gitte.  

 

 

Datoer skal sendes 

til Gitte inden 

07.11.15. 

Gitte sender et 

udkast rundt til 

bestyrelsen – den 

skal gennemgås, 

ses efter for fejl 

mv.  



 

 

b) Skrivelse – fælles ansvar at passe på 

udearealer (10 min) 

Bestyrelsen gennemgår skrivelsen og retter til 

i formuleringen.  

 

Gitte sender den 

tilrettede udgave til 

Camilla, som 

udsender den til 

beboerne i afd. 21.  

7. Eventuelt  Overgang fra pærer til LED som muligt 

afstemning til næste afdelingsmøde. 

 Drøftelse omkring at bestyrelsen skal 

være inde over aftaler mv. når der er 

sager med ØJBA. Der er tale om 

nødvendighed af synlighed. Det vil fx 

være en god ide, at der altid er et 

bestyrelsesmedlem med ved syn ift. 

til/fraflytning.  

 Oprettelse af bestyrelsesmappe og evt. 

pengekasse.  

 

 

Mødet den 21.12.15 holdes ved: Lisbeth i nr. 332.  

 

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

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


