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Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

 

Data om mødet 

 

Dato: 16.02.2015 

Tid: 20-22 

Sted: nr. 366 

Fortræde: 20-20.30 

 

Mødedeltagere: Radoor, Robinson, Max, 

Niklas, Thomas, Vibeke og Camilla 

 

Fraværende: Peder 

 

Referent: Camilla 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a. Forberedelse af ekstra ordinært beboermøde (20 min) 

b. Dagsorden fremadrettet 

c. Mails og kommunikation bestyrelsesmedlemmer imellem 

d. Konkretiser hvad det betyder at bo i almenplus i Mårslet 

3. Økonomirapportering 

a. Kontingent grundejerforening nymark 

b. Aktivitetsudvalgets udlæg 

c. Økonomi på arbejdsdage 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a. Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser  

b. Blokformand/kontaktperson 

5. Nyt fra udvalg 

a. Gennemgang af haveudvalgets arbejde (30 min) 

b. Spørg UNO hvordan legepladsen vedligeholdes, specielt vedr. måtterne 

c. Der mangler ting i skuret, vi skal indkøbe forskelligt udstyr der skal bruges på 

fælles arbejdsdage.  

6. Indkomne forslag og div. tiltag 

a. Indkøb af kedeldragt 

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

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

7. Evt. 
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Dagsorden:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

 

 

 

2. 

Meddelelser/oriente-

ring fra bestyrelsens 

medlemmer  

a. forberedelse af ekstra ordinært 

beboermøde: 

Radoor har skaffet projektor og vil stille data til 

rådighed, når haveudvalgets arbejde skal 

fremlægges. 

 

Nøgler skal hentes i Brugsen. Kaffe, mælk og 

småkager kan hentes samtidig. 

 

Viskestykker og klude skal medbringes 

hjemmefra. 

 

Vi samles i borgerhuset 18.30. 

 

Radoor henter stemmesedler ved ojba. 

 

Morten kan ikke være ordstyrer. 

 

 

Præstation af haveudvalgets arbejde. 

 

Præsentation af kalender. 

 

 

b. dagsorden fremadrettet 

 

Dagsorden og referat skal sendes til Vibeke 

Thiim Haarder (vih@ojba.dk).  

 

 

 

Dagsorden sendes ud til bestyrelsen min. dagen 

før bestyrelsesmøde. Referat skal godkendes 

inden for en uge efter afholdt bestyrelsesmøde. 

 

c. mails og kommunikation 

bestyrelsesmedlemmer imellem 

 

Mails bestyrelsesmedlemmer imellem skal 

minimeres. Hvad der kan vente til møderne, 

opfordres til at vente. 

Når der sendes mail, så benyt ”svar alle”, når 

det er nødvendigt at alle 

bestyrelsesmedlemmer informeres. Ellers svar 

blot den enkelte.  

Når en mailtråd kører, så opfordres det til at 

man holder sig til emnet. Ellers opret ny mail 

med NY overskrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radoor sørger her 

for. 

 

Christian 

medbringer. 

 

 

 

 

 

Thomas tager 

tjansen.  

 

Peder. 

 

Peder og Thomas. 

 

 

Thomas kontakter 

ojba i morgen, og 

hører om vi selv 

kan lægge 

skrivelser ind på 

ojba afd. 21 
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d. kalender 

Ved lavpristryk.dk kan man bestille kartonprint 

af kalender for ca.400kr. Bestyrelsen stemmer 

om dette skal benyttes. Det vedtages 6 mod 1. 

 

 

 

 

 

 

e. konkretiser hvad det betyder at bo i 

almen plus 

 

Bestyrelsen vælger at arbejde med dette emne. 

 

Vi har ikke hjemmel til at sanktionere folk, som 

ikke bidrager til fælles arbejdsdage og 

vedligeholdelse af vores fællesområder. På de 

næste møder (frem til mødet i september) vil 

bestyrelsen drøfte hvorvidt, der skal 

forventningsafstemmes yderligere. Samt 

hvordan det kan tilføjes på hjemmesiden, og 

som en del af velkomstpapirerne. 

  

Thomas bestiller 

kalendere i karton, 

klar til omdeling 

ved 

bestyrelsesmøde i 

marts. 

 

 

 

 

Indgår på 

bestyrelsesmøde 

inden beboermøde i 

september. 

 

 

 

 
 

 

 

3. 

Økonomirapportering  

 

Kontingent grundejerforening nymark: 

Bestyrelsesmedlemmerne har modtaget mail fra 

Marianne (ojba) med oplysning om manglende 

betaling af kontingent til grundejerforeningen. 

Almen plus har to stemmer i foreningen. 

 

 

 

Aktivitetsudvalgets udlæg: 

Se bilag for overslag på årets aktiviteter. 

 

 

 

 

 

Økonomi på arbejdsdage: 

Undersøg om der kan betales forplejning fra 

anden konto. Der er 11 arbejdsdage, hvis vi 

bruger 1000kr pr gang, vil det beløbe sig på 

11000kr. Det vil tage en 1/3 af beløbet 

aktivitetsudvalget administrerer over. 

Radoor skriver til 

Marianne, at vi ikke 

har modtaget 

girokort. Samt at vi 

ønsker at modtage 

indkaldelser til 

generalforsamling. 

 

Overslaget drøftes 

på næste 

bestyrelsesmøde for 

at se om 

økonomien rækker. 

 

 

Radoor kontakter 

ojba og forhører 

sig. 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a. Indbakken gennemgås og der svares på 

div. henvendelser. 

 

Indkommet forslag 

til beboermøde 

vedhæftes 

dagsorden. 
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5. Nyt fra udvalg Arbejdsdage: 

Det drøftes hvilke forventninger, der er til 

deltagelsen. Hvor meget arbejde kan hver 

enkelt beboer præstere. Folk deltager på 

forskellige forudsætninger – har børn med, 

laver mad, har fysiske skavanker mv. 

 

6. Indkomne forslag 

og div. tiltag 

a. Indkøb af kedeldragt 

Bestyrelsen stemmer om indkøb af kedeldragt. 

Det vedtages med 7 stemmer. 

 

b.Kontakt til Danjord/østjysk bolig ift. 

reklamation af sunkne dæksler på P-plads, 

løse lygtepæle, dæksel ved ”smuldrende” 

skråning ved blok 5 

 

Punktet overflyttes til mødet i marts. 

Peder står for 

indkøb her af. 

7. Eventuelt   

 

 

Mødet den 16. marts holdes ved: Niklas i 358 

 

Husk er der stadigvæk er foretræde ved bestyrelsen, hvor spørgsmål mv. vil blive besvaret, hvis det 

ønskes, dette gøres i tidsrummet fra 20.00-20:30 


