
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 
Dato: 17.08.2015 

Tid: 20-22 

Sted: nr. 346 (Camilla) 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Radoor, Max, Christian 

Robinson, Vibeke, Peder og Thomas. 

 

Fraværende: Niklas 

 

Referent: Camilla 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Årsberetning 

3. Økonomirapportering 

a) Referat fra økonomimøde med ØJBA 12.08.15 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. Henvendelser 

b) Mail fra Kim (ØJBA) 

c) Bestyrelsesreferater på mail 

d) Dialog med bestyrelsen 

5. Nyt fra udvalg 

a) Årsberetning 

b) Haveudvalg – arbejdsweekend 5-6/9 

6. Div. tiltag og indkomne forslag  

a) Facilitering af kommende afdelingsmøde (stemning, opstilling, oprydning) 

b) Dato for opsamling inden afdelingsmøde (sidste frist for forslag er 31.08.) 

7. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Godkendt 

 

 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) årsberetning 

Vibeke har lavet mindre udkast til 

årsberetning. Det læses højt og det drøftes, 

hvad årsberetningen skal indeholde, og hvad 

vi som bestyrelse gerne vil formidle til 

afdelingen.  

 

Vibeke vil stykke en 

videre tekst 

sammen. Vibeke 

læser 

årsberetningen højt 

til afdelingsmødet 

den 14/9. 

 

 

 

 

 

3. Økonomirapportering  

 

a) Referat fra økonomimøde med ØJBA 

12.08.15 

Camilla og Christian Robinson deltog i 

økonomimøde med ØJBA 12.08.15. Her blev 

afdelingens økonomi gennemgået.  

 Der vil ske en huslejestigning på 

3,94%.  

Radoor kontakter 

ØJBA for at få 

tilsendt regnskabet, 

og præsenterer det 

på afdelingsmødet. 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a) Indbakken gennemgås og der svares 

på div. henvendelser 

Der er modtaget nogle mails indeholdende div. 

klager. Bestyrelsen har henvist til, at den 

enkelte beboer skal rette henvendelse til ØJBA 

herom, da bestyrelsen ikke har kompetence til 

at behandle klagesager.   

 

Der er modtaget mails ift. arbejdsdage. Flere 

af beboerne har selv foreslået løsningen at 

komme to dage på efterfølgende 

arbejdsweekend. Bestyrelsen tilkendegiver, at 

denne løsning er god. 

 

 

b) Mail fra Kim (ØJBA) 

Kim efterspørger påbegyndelse af opgaver 

drøftet på mødet med ØJBA 17. juni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bestyrelsesreferater på mail 

Drøftelse omkring hvordan referatet bliver 

læst af flere og mere tilgængeligt. Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) bestyrelsen er i 

gang med at 

behandle flere af 

punkterne i mailen. 

De bliver fordelt på 

næstkommende 

møder, og 

bestyrelsen vil 

arbejde videre 

hermed i fremtiden. 

 

 

c) der skal tages 

kontakt til Lene 

Willis og høre om 



 

vedtager, at referatet forsat sendes til ØJBA 

og at det, foruden at blive lagt på 

hjemmesiden, også bliver sendt det ud til 

beboerne i afd. 21.  

 

 

d) Dialog med bestyrelsen 

Der bruges en del tid på møderne på at 

besvare mails. Tid som bestyrelsen tænker 

kunne bruges bedre, hvis der var personligt 

fremmøde. Bestyrelsen vil rigtig gerne mødes 

med beboerne i afdelingen. Og opfordrer til at 

man kigger forbi på bestyrelsesmøderne og 

får en snak om hvad man har på sinde.   

hun vil stå for at 

udsende referatet 

til beboerne, 

således at det er en 

opdateret mailliste, 

der bliver brugt. 

5. Nyt fra udvalg a) Årsberetning 

Andre boligforeninger har årsberetninger for 

udvalg såvel som bestyrelse. Det drøftes 

hvorvidt der skal laves en årsberetning for 

aktivitetsudvalget og haveudvalget.  

 

b) Haveudvalg – arbejdsweekend 5-6/9 

Haveudvalget har flere opgaver på bedding for 

kommende weekend.  

 

Der opfordres desuden til at alle i afdelingen 

tager en tørn med uden for arbejdsdage, og er 

med til at holde fællesområderne pæne. Det 

er alles ansvar, at vores fællesbeplantning 

værnes om. Flere buske/træer har lidt last af 

knækkede grene mv. Pas på vores 

beplantning.  

Aktivitetsudvalget 

vil prøve at forfatte 

en årsberetning. 

 

 

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Facilitering af kommende 

afdelingsmøde (stemning, opstilling, 

oprydning) 

Drøftelse om at skabe en god stemning til 

afdelingsmødet. Rammerne er vigtigt afsæt. 

Tænk over opstilling af borde, servering af 

beværtningen.  

 

 

 

 

 

 

b) Dato for opsamling inden 

afdelingsmøde (sidste frist for forslag er 

31.08.) 

Bestyrelsen har opdaget, at der er en 

uoverensstemmelse mellem afd. 21 

kalenderen og ØJBA’s udsendelse af 

dagsorden for afdelingsmødet i september.  

a) Christian Radoor 

vil tage kontakt til 

slagteren i Brugsen 

ift. beværtning ved 

afdelingsmødet i 

september.  

 

 

 

 

 

 

 

b) Christian Radoor 

skriver til Lene 

Willis og forhører 

om det er muligt at 

afdelingsmødet 

bliver 21/9 – som 

angivet på 

kalenderen. 

Christian Radoor 

melder tilbage til 

bestyrelsen, om 

dette kan lade sig 



 

gøre. 

7. Eventuelt Ved næste bestyrelsesmøde drøftes fremtiden 

for haveudvalget. 

 

Bestyrelsen har besluttet at tage ud at spise, 

som afslutning på denne periodes bestyrelse. 

 

 

Mødet den 14.09. holdes ved: Thomas 330 

 

(hvis afdelingsmødet ikke kan flyttes til 21/9, holder bestyrelsen ekstramøde mandag den 07.09). 

 

 

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

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


