
Referat fra ordinært afdelingsbestyrelsesmøde for  

Afdelingsbestyrelsen afd. 85 – Moselunden under Østjysk Bolig, (afholdt i fælleshuset) 

Tirsdag d. 03/10-2017 kl. 1900 

  Side 1 af 2 

Indkaldt: Susanne Madsen (SM), Mads Neergaard Kejser (MNK) 

Suppleanter: John Sultanov (JS) Lillian Sølvi Christensen (LSC) 

Afbud: Susanne Madsen (SM) 

 

1) Valg af dirigent og referent 

a) Dirigent: Lillian 

b) Referent: Mads 

 

2) Velkomst 
Lillian bød velkommen 
 

3) Godkendelse af Dagsorden  
Godkendt uden anmærkninger 

 
4) Valg af repræsentant til repræsentantskabet 

MNK stiller op. Der er møder 2 gange om året. MNK vælges enstemmigt. 

 

5) Valg af 3. bestyrelsesmedlem 

JS stiller op. JS enstemmigt valgt. 

 

6) Arbejde videre med årsplan 

Bestyrelsen har flere mærkesager som bestyrelsen vil arbejde videre med: 

• PPV – Planlagt Periodisk Vedligehold 

o Hvordan får vi den bedste PPV-plan for afdelingen?  

o Udarbejdelse af ny PPV-plan med administrationen 

• Årlig Arbejdsdag(e) 

o Evt. arbejdsdag hver halve år 

o Afslutning med spisning/hygge 

• Træer i afdelingen 

o Hvad kan der gøres ved de træer som er gået ud/drysser pollen/bladlus på biler? 

• Nyhedsbreve med info om ting i afdelingen 

• Opdatering af pjece for velkomstkomité med opdateret info 

• Fællesspisning på tværs af kulturer hver 3. måned  

o Buffet, hvor hver familie tager mad med til buffeten 

o Hygge, snak og fællesskab på tværs af blokke, kultur og generationer  

Bestyrelsen arbejder aktivt videre med disse forslag. 

PPV, Nyhedsbreve, opdatering af pjece samt fællesspisning vil blive forsøgt lavet først. 

7) Revidering af forretningsorden for afdelingsbestyrelsen 

Bestyrelsen har gennemgået forretningsordenen fra OJBAs hjemmeside. Den er sidst revideret d. 7. 

april 2015. Bestyrelsen har opdateret forretningsordenen og den reviderede udgave offentliggøres på 

OJBAs hjemmeside. 
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8) Godkendelse af mødeplan 2017/2018 

Mødekalender godkendt. Der er juleafslutning d. 14. december kl. 18.00 på Knudhule Badehotel – MNK 

bestiller bord 

 

9) Fra bestyrelsens medlemmer 

a) Lillian: Undersøgelse af de nye køleskabe og komfurs strømforbrug 

i) Lillian undersøger status på de berørte køleskabe samt test/måling af strømforbrug.  

b) Alle: Skur/Garage – hvad nu? 

i) Administrationen har meldt ud at de undersøger muligheden for at flytte afdelingens udstyr 

som plæneklippere o.a. til tilknyttet skur. Dette vil de gøre efter 1. januar 2018. 

Afdelingsbestyrelsen arbejder med administration på den bedste løsning for alle parter. 

 

10) Evt. 

a) Overdragelse af regnskab fra tidligere bestyrelse 

i) MNK for overdraget regnskab fra tidligere kasserer. 

 

Næste møde afholdes den første tirsdag i november. (d. 7. november 2017 kl. 1900). 
 

Mødet hævet klokken 22.02 af dirigenten Lillian 

 

Dato: 03/10-2017 

    Referent:  Mads Neergaard Kejser 

 

 

      


