
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 
Dato: 16.03.2015 

Tid: 20-22 

Sted: nr. 356 

Fortræde: 20-20.30 

Mødedeltagere:  

 

Fraværende:  

 

Referent:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Hvad lærte vi i Horsens (Kristian, Max, Christian og Vibeke har været på kursus) 

b) Campingvogn på p-plads, både opbevaring og overnatning er ikke tilladt, der 

skal skrives en mail vedr. dette (Kristian) 

c) Det er konstateret at haverne langs søen overskrider komunens jord, hvad gør 

vi som bestyrelse? 

d) Mailingliste ved grundejerforeningen Nymarken.  

3. Økonomirapportering 

a) Gennemgang af økonomi for beboeraktiviteter aktivitets året 2015 (forventet 

budget gennemgang) 

b) Det er ikke muligt i indeværende år at afsætte ekstra midler til forplejning på 

fælles arbejdsdage, dette kan tidligst gøres ved budget planlægning for 2016. 

4. Kommunikation, mails og div. Henvendelser 

a) Mails og kommunikation bestyrelsesmedlemmer imellem, erfaringer og 

ansvarsfordeling 

b) Indbakken gennemgås og der svares på div. Henvendelser 

c) Gennemgang og evt. revurdering af formalia vedr. kontakt til bestyrelsen, 

grupper og udvalg 

5. Nyt fra udvalg 

a) Har Peder alt det udstyr han skal bruge til arbejdsdage 

b) Er vi klar til 1. arbejdsweekend 

6. Indkomne forslag og div. tiltag 

a) Kontakt til Danjord/østjysk bolig ift. reklamation af sunkne dæksler på P-plads, 

løse lygtepæle, dæksel ved ”smuldrende” skråning ved blok 5 

b) Diskutere et indkøb og evt. placering af basket bane, så boldspil flyttes væk fra 

parkeringspladsen 

7. Evt. 

 

 

 

 

 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 



 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Godkendt 

 

 

2. 

Meddelelser/orienterin

g fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Hvad lærte vi i Horsens  

Oplæggene handlede om nudging – at få folk til 

at gøre noget, ved ”at give et venligt puf i 

ønskede retning”. Eksempelvis at få folk til at 

bruge trapperne frem for elevatoren, ved at 

indlægge lyd i trappetrinnene (klavertrin). 

 

ØJBA forelagde planer om sammenlægning af 

flere afdelinger. Det vil ikke komme til at ske 

for afd. 21, som har et specielt koncept ift. 

andre afdelinger. 

 

Allan Søstrøm holdt desuden et oplæg om 

beboerdemokrati.  

 

b) Campingvogn på p-plads 

Både opbevaring og overnatning er ikke tilladt, 

der skal sendes mail til Tina Gregersen i ØJBA. 

Campingvogne på p-plads er i strid med ØJBA’s 

ordensreglement. 

 

c) Det er konstateret at haverne langs 

søen overskrider komunens jord, hvad gør 

vi som bestyrelse? 

Haverne i blok 8 går ind over kommunens 

grund ift. oprindelig planlagt sti.  

Bestyrelsen gør ØJBA opmærksom herpå, og 

foretager sig ikke yderligere. ØJBA må tage 

videre fremfærd. 

 

d) Mailingliste ved grundejerforeningen 

Nymarken.  

Afd. 21 er kommet på mailinglisten ved 

grundejerforeningen Nymarken. Vi vil fremover 

kunne modtage mødeindkaldelser, GIRO mv.  

 

 

 

 

 

 

3. 

Økonomirapportering  

 

a) Gennemgang af økonomi for 

beboeraktiviteter aktivitets året 2015 

(forventet budget gennemgang) 

Aktivitetsudvalget har 30.000kr til rådighed ift. 

beboeraktiviteter. Udvalget har lavet et 

overslag ift. årets aktiviteter. (se bilag) 

 

b) Det er ikke muligt i indeværende år at 

afsætte ekstra midler til forplejning på 

fælles arbejdsdage, dette kan tidligst 

gøres ved budget planlægning for 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Aktivitetsudvalget 

skal se på om 

budgettet er 

realistisk for næste 

år. 



 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a) Mails og kommunikation 

bestyrelsesmedlemmer imellem, erfaringer 

og ansvarsfordeling 

 

b) Indbakken gennemgås og der svares på 

div. henvendelser 

 

 

 

 

 

 

c) Gennemgang og evt. revurdering af 

formalia vedr. kontakt til bestyrelsen, 

grupper og udvalg 

Der opfordres til at man benytter 

almenplus@gmail.com Herfra vil bestyrelsen 

svare på henvendelser ved først kommende 

møde. 

Henvendelser på bestyrelsesmedlemmers 

privatmails besvares ikke! 

 

d) Oprettelse af auto-svar. 

 

a) punktet overgår 

til mødet 27.04. 

 

 

b) obs – evt. 

drøftelse ved næste 

møde omkring 

hvorvidt modtagne 

mails med relevans 

for afdelingen 

fremover føres til 

referat. 

 

 

 

 

 

 

Der er oprettet 

autosvar på 

bestyrelsens mail. 

5. Nyt fra udvalg a) Har Peder alt det udstyr han skal bruge 

til arbejdsdage? 

Peder vurderer at være klar. Der er indkøbt 

nødvendigt materiel. Der mangler at samles 

enkelte maskiner. 

 

b) Er vi klar til 1. arbejdsweekend 

Haveudvalget har valgt Peder som tovholder for 

dagene. Peder beder om bestyrelsens 

opbakning hertil. 

 

Haveudvalget har forfattet en liste til 

afkrydsning ved fremmøde. 

 

 

Peder og Thomas 

samler det sidste. 

 

 

 

 

 

 

 

Haveudvalget står 

for afkrydsning på 

arbejdsdagene. 

6. Indkomne forslag 

og div. tiltag 

a) Kontakt til Danjord/østjysk bolig ift. 

reklamation af sunkne dæksler på P-plads, 

løse lygtepæle, dæksel ved ”smuldrende” 

skråning ved blok 5 

 

 

b) Diskutere et indkøb og evt. placering af 

basket bane, så boldspil flyttes væk fra 

parkeringspladsen 

a) ØJBAs 

syninspektør (Lars 

Bertelsen) er 

orienteret om div. 

mangler/fejl. 

 

Forslaget er blevet 

henvist til at blive 

stillet på 

mailto:almenplus@gmail.com


 

 beboermøde i 

september. 

7. Eventuelt a) Nye beboere 

I andre afd. i ØJBA er der en mere målrettet 

velkomst til nye beboere. Forslag om at 

bestyrelsen forfatter en folder med 

forventninger til at bo her, samt at bestyrelsen 

byder velkommen – banker på, siger hej og 

fortæller om afd. 21. 

 

b) Møde med Allan Søstrøm 

Bestyrelsen ønsker at evaluere opstarten af 

afdelingen, samt gå i dialog omkring hvordan 

bestyrelsessamarbejde, beboersamarbejde mv. 

Kan lettes fremadrettet. 

 

c) Markvandring 

Der er markvandring mandag den 23/3 

kl.14.30. 

 

d) Oprydning i skuret. 

Peder beder aktivitetsudvalget samle telte 

sammen og få dem opmagasineret mere 

hensigtsmæssigt. 

a) Max vil 

udfærdige folder til 

mødet den 27.04. 

 

 

 

 

b) Bestyrelsen 

finder en dato 

snarligt (!!) til at 

mødes med Allan. 

 

c) Vibeke og Radoor 

deltager. 

 

d) Camilla tager 

anmodningen med 

til 

aktivitetsudvalget. 

 

Mødet den 27/4 holdes ved: Camilla i 346 

 

Husk at der er mulighed for at komme forbi ved bestyrelsesmøderne, hvor spørgsmål mv. vil blive 

besvaret, hvis det ønskes. Dette gøres i tidsrummet fra 20.00-20:30 

  



 
BILAG: 

Overslag aktivitetsudvalget. 

Til rådighed: 30.000kr 

 

Fastelavn (+indkøb af termokander): 2200 

Arbejdsdage 1-11 (á 1000kr.): 11.000 

Sommerfest: 10.000 

Juletræstænding: 1500 

 

Restbeløb/ andre beboertiltag: 5300 

 


