
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 10.10.17 

 
Tid: 20-22 

 
Sted: 384 

 

 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Kristian, Helle, Leif, 

Pernille, Christian og Camilla 

 
Afbud: Gitte 
 

Fraværende:  
 

Referent: Kristian Radoor 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (5 minutter) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Intern kommunikation i bestyrelsen mellem møderne (D, 10min, Helle) 

b) Opfølgning på MGO plader (O, 10 min, Leif) 

3. Økonomirapportering  

a) Gennemgang af de to udvalgs økonomi 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser (15min) 

b) Besøg ved bestyrelsens møde 

c) mail fra Allan Overgaard ang fast aftale med Alge-stop (B, 7 minutter) 

5. Nyt fra udvalg 

6. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) TV pakker (evt besøg af AURA?), hvad gør vi? (D/B, 10 min, Kristian/Helle) 

b) Trivselsprojekt - status (O, 10 min, Helle) 

c) Ny bund i sandkasse (B, 15 min, Pernille) 

d) Månedsblad til afdelingen (D, 15 min, Leif) 

e) Medlemskab i LLO (D, 7 min, Gitte) 

7. Gennemgang af referat (B, 10min) 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 
Bestyrelsesmail: almenplus@gmail.com 

 
Husk du er velkommen til at kigge forbi på bestyrelsens mødedage mellem 20-20.30, hvor spørgsmål mv. 

vil blive besvaret. 
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsorden gennemgås. evt. punkter 

tilføjes. 

Dagsordenen godkendes af 

fremmødte. 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Intern 

kommunikation i 
bestyrelsen mellem 

møderne 

Helle spørger til hvordan 

der kommunikeres 

mellem 

bestyrelsesmedlemmern

e imellem.  

 

Det drøftes tillige 

hvordan bestyrelsen kan 

være bedre informeret 

internt, så man kan stå 

samlet ift. 
tvivlsspørgsmål i 
afdelingen.  

 

Bestyrelsen drøfter også 

brugen af afdelingens 

FACEBOOK, og om det 

kan optimeres. Der 

foreslås en 

administratorfunktion, 

som kunne bruges til 
fællessvar, når der 

kommer spørgsmål på 

afdelingens 

hjemmesiden.  

 

b) Opfølgning på MGO 

plader 

Leif har talt med Allan: 

Der er lavet stikprøver i 
afdelingen af MGO plader. 

Bestyrelsen forventer en 

redegørelse heraf. Dette for at 

afgøre, om afdelingen vil have 

problemer med fugt i husene 

eller ej. 

 

 

 

 

 

Medlemmerne kan skrive til 
alle i bestyrelsen på en 

gang ved brug af 

mailadressen 

ab21@ojba.dk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen vil overveje 

genoprettelse af FB siden, 

så denne administrator 

funktion kan bruges.  

 
Bestyrelsesmail: almenplus@gmail.com 

 
Husk du er velkommen til at kigge forbi på bestyrelsens mødedage mellem 20-20.30, hvor spørgsmål mv. 

vil blive besvaret. 
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3. Økonomirapportering  

 

a) Gennemgang af de to 

udvalgs økonomi 

Radoor gennemgår de to 

udvalgs økonomi - hvad der er 

til rest året ud. 

Aktivitetsudvalget har 15.000 

kr. tilbage og haveudvalget har 

4300 kr. tilbage. 

 

 

 

Udvalgene skal til 
bestyrelsesmødet i 
november have et overslag 

klar ift. økonomi og forbrug 

i det kommende år. 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a) Indbakken gennemgås og 

der svares på div. 

henvendelser  

Ingen mails. 

 

b) Besøg ved bestyrelsens 

møde 

Ingen besøg. 

 

c) mail fra Allan Overgaard 

ang. fast aftale med 

Alge-stop. 

Alge-stop tilbyder en aftale 

med fortløbende vedligehold af 

terrasserne og dertil 15 års 

garanti. Vi afventer en pris her 

på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla mailer Allan og 

videregiver bestyrelsens 

tilsagn om at indhente 

tilbud fra Alge-stop. 

5. Nyt fra udvalg   

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) TV pakker (evt. besøg af 

AURA), hvad gør vi?  

Radoor informerer om, at vores aftale 

med WAOO udløber 01.12.17. WAOO 

vil ikke slukke for signalet, således at 

afdelingen står uden tv og net. Men er 

interesseret i, at der laves en ny 

aftale. De tilbyder en foreningsaftale; 

- 10/10 til 168kr/mdr  

- 100/100 til 239kr/mdr 

- 300/300 til319kr/mdr 

Hvis afdelingen vælger at lave en 

foreningsaftale, vil WAOO lave 

antenne tv. At lave en foreningsaftale 

kræver, at dette vedtages med flertal 

på et afdelingsmøde. 

 

 

Bestyrelsen vil forberede et 

ekstraordinært 

afdelingsmøde mhp 

afstemning omkring 

foreningsaftale med WAOO.  

Dette punktsættes til 
bestyrelsesmødet i 
november.  

 

 

 

 

 

 

 
Bestyrelsesmail: almenplus@gmail.com 

 
Husk du er velkommen til at kigge forbi på bestyrelsens mødedage mellem 20-20.30, hvor spørgsmål mv. 

vil blive besvaret. 
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b) Trivselsprojekt - status  

Helle har forsøgt kontaktet Kim 

Kjærgaard mhp. på at drøfte 

fremmøde på arbejdsdage. Han 

er på barsel, og kan derfor ikke 

sættes i møde. Helle har 

derefter snakket med Vibeke 

Thiim Harder, som forklarer, at 

øjba ikke som sådan indgår i 
samarbejder med bestyrelsen 

omkring ovenstående. Til 

gengæld vil øjba tilbyde 

juridisk bistand, men dette 

kræver bedre information 

omkring fremmøde, afbud og 

udeblivelse.  

  

c) Ny bund i sandkasse  

Bestyrelsen har modtaget et tilbud på 

at anlægge drænet bund i 
sandkassen. Bestyrelsen vil se an til 
foråret.  

 

d) Månedsblad til afdelingen 

Leif foreslår, at der hvert kvartal laves 

en lille info/nyhedsbrev om, hvad der 

rører sig i afdelingen.  

 

e) Medlemskab i LLO?  

Udsat til mødet i november. 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen vil arbejde med 

at lave tydeligere statistik 

omkring fremmøde på 

arbejdsdage. Haveudvalget 

arbejder på nyt 

tilmeldingssystem. 

 

Helle arbejder videre med 

projektet, men afventer 

Kim Kjærgaards 

tilbagekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif vil gerne være 

tovholder herpå.  

 

 

 

 

7. Gennemgang af 

referat 

Referatet læses højt, og evt ønskede 

ændringer tilføjes/fjernes. 

Referatet er godkendt, og 

sendt til Lene Willis. 

8. Eventuelt ● Bestyrelsen drøfter set up på 

arbejdsdage. Det foreslås, at 

man gør to af de 6 arbejdsdage 

obligatoriske, mens de 

resterende 4 skal være med 

delvis obligatorisk tilmelding, 

således at man skal vælge 2 af 

de 4 dage. Haveudvalget vil 

prøve at gentænke tilmelding, 

fremmøde mv.  

● Der tales om at bygge en 

bålhytte og i samme omgang 

fjerne hyben højen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal forslaget udføres, skal 

dette stilles til et 

afdelingsmøde.  

 
Bestyrelsesmail: almenplus@gmail.com 

 
Husk du er velkommen til at kigge forbi på bestyrelsens mødedage mellem 20-20.30, hvor spørgsmål mv. 

vil blive besvaret. 
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● Affaldsplan med ny sortering. 

Det drøftes på mødet i 
november. 

● Gipsplader og støv i boligen - 
drøftelse omkring sundt/usundt 

indeklima pga byggestøv. De 

støvproblemer der måtte være, 

opfordres man til at melde ind 

på skemaet for 5 års 

gennemsyn. 

 

 

 

Leif vil følge op på 

indeklima.  

 

Mødet den 20.11.17 kl.20-22 holdes ved: 340 
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