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Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

 

Data om mødet 

 

Dato: 19.1.2015 

Tid: 20-22 

Sted: nr. 370 

Fortræde: 20-20.30 

 

Mødedeltagere: Peder 334, Max 380, 

Christian 370, Camilla 346,  

 

Fraværende: Thomas 330, Niklas 358, 

Henrik 398, Vibeke 366, Kristian 374 

 

Referent: Camilla 346 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a. Årskalender 

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. Indkøb af kedeldragt 

7. Evt. 

 

 

 

Dagsorden:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

- Dagsorden ikke udsendt 

- Referat ikke gennemgået 

 

2. 

Meddelelser/oriente-

ring fra bestyrelsens 

medlemmer  

a. Ekstra ordinært beboermøde 

Grundet nødvendig afstemning om beplantning 

i vores afdeling, besluttede bestyrelsen på 

forrige møde, at finde dato til ekstraordinært 

beboermøde. 

 

Ekstraordinær beboermøde falder 23/2, hvor 

der pt. Er ledig i Mårslet borgerhus.  

 

 

 

 

 

 

a.  

Christian 370 

undersøger 

særregler ift. 

varsling til beboere, 

samt hvordan 

booking af 

borgerhus kan 

gøres.  
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b. Årskalender  

 

Det er uvist om Thomas har fået oversigten 

over arbejdsweekend, som aftalt på sidst møde.  

 

Det vedtages, at kalenderen skal være færdig 

til 26.1. så bestyrelsen kan gennemgå den for 

evt. fejl.  

 

Kalenderen ønskes klar til udsendelse sammen 

med indkaldelse til ekstra ordinært beboermøde 

23.02.2015! 

 

 

  

b. 

Camilla sender 

datoer og 

blokoversigt over 

givne 

arbejdsweekends til 

Thomas 

3. 

Økonomirapportering  

 

Kristian R melder, at der intet er at berette.  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a.  

Mails mv. er ikke gennemgået. 

 

b. 

henvendelser fra blokformænd som spørger 

efter/deler erfaring med arbejdsfordeling. 

 

 

a. 

Vi besvarer mails 

igen ved ekstra 

bestyrelsesmøde d. 

26/01-15 

5. Nyt fra udvalg a. Haveudvalg 

 

Udvalget har sammenstykket to pakker, der 

skal stemmes om. Det drejer sig om 1) 

højderyg bag blok 5, hvor man vil lave en 

bålplads og 2) hele midterområdet + det lange 

stykke ud mod Nymarksvej, hvor man ønsker 

at lave stor/anderledes beplantning, 

stedsegrønt. 

Der tilsigtes storindkøb af planter, således at 

prisen bliver billigere. 

 

Til det meget gravearbejde bliver der hyret en 

udefra. Det estimeres at vil koste til,  5-700kr i 

timen UDEN bortskaffelse af jorden. Udvalget 

planlægger med at beboerne selv står for 

bortskaffelse/rydning af jord. 

 

Haveudvalget vil indkøbe yderligere 3 

bordbænke sæt.  

 

I forbindelse med beplantning af bunddække, 

vil der blive indkøbt dækflis. Er man som 

beboer interesseret i at bestille til egen have, er 

dette muligt. I så fald skal der rettes 

henvendelse til Peder 334.  

 

Sandet på pladsen foran legepladsen vil bruges 

a.  

Max vil lave en 

visuel fremlæggelse 

af forslag til 

beplantning, der 

kan fremvises på 

ekstra ordinært 

beboermøde.  
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til bådplads – hvis denne vedtages.  

 

De første to arbejdsdage vil der blive lavet mad 

på bål.  

Aktivitetsudvalg 

Aktivitetsudvalget mødes næste gang 3. 

februar. 

 

6. Indkomne forslag 

og div. tiltag 

a. indkøb af kedeldragt 

Der er blevet spurgt til, hvorfor de som 

bemander snerydning, ikke har arbejdstøj til 

brug. Særligt i den kolde tid. 

a. 

Bestyrelsen var 

ikke 

beslutningsdygtige 

ved aftenens møde. 

Evt. indkøb afgøres 

ved ekstra 

bestyrelsesmøde 

26.01.  

7. Eventuelt a. dagorden 

Fremadrettet kunne det være at foretrække, at 

dagsorden blev sendt ud til bestyrelsen min 

dagen før mødet, så deltagere er forberedt på 

mødeindhold. 

  

b.punkter til næste møde 16.02.15 

 Konkretiser hvad det egentligt betyder 

at bo i almenplus Mårslet. 

 Spørg UNO hvordan legepladsen 

vedligeholdes, specielt vedr. måtterne 

 Der mangler ting i skuret, vi skal 

indkøbe forskelligt udstyr der skal 

bruges på fælles arbejdsdage. 

 Kontakt til Danjord/østjysk bolig ift. 

reklamation af sunkne dæksler på P-

plads, løse lygtepæle, dæksel ved 

”smuldrende” skråning ved blok 5. 

a.  

Ved næste 

bestyrelsesmøde 

16. februar aftales 

procedure her for. 
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Mødet den 16. februar holdes ved: Vibeke 366 

 

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 


