
 
 
  

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 20-02-18 

 
Tid: 20-22 

 
Sted: 384 

 

 

Kig forbi: 20.30-21 

Mødedeltagere: Radoor, Leif, Helle, 

Pernille, Christian og Camilla 

 
Afbud: Gitte 
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Gennemgang af skrift vedr tilmeldingsprocedure til arbejdsdage (45) 

● Bestyrelsesrepræsentanter ved alle arbejdsdage 

b) Gennemgang af revideret skrift vedr arbejdsdage (20) 

● refleksion over ordvalg; arbejdsdage vs havedage 

c) Arbejdsfordeling mellem ØJBA og bestyrelsen (Fx navne på postkasser, 

retningslinjer for fraflytning mv.) (10) 

d) Tidspunkt for besøg på bestyrelsesmødet (10) 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

5. Nyt fra udvalg 

6. Udflytning og indflytning 

7. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) status på affaldssortering (10) 

8. Gennemgang af referat (B, 10min) 

9. Evt. 

 

Punkter til næste gang:  

● Sandkasse 

● Service på Nilananlæg, samt lydniveau 

● Beboermøde med øjba 

● Arbejdsfordeling mellem øjba og bestyrelsen 

 

 

Bestyrelsemail: almenplus@gmail.com 
 

Husk du er velkommen til at kigge forbi på bestyrelsens mødedage mellem 20.30-21, hvor spørgsmål mv. 
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsorden godkendt.  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Gennemgang af skrift vedr 

tilmeldingsprocedure til 

arbejdsdage. 

 

Skriftet er godkendt. 

 

Vi skal som bestyrelse være opmærksomme 

på, at vi skal have delt de fælles havedage 

mellem os, således at der hele tiden er 2 

bestyrelsesmedlemmer repræsenteret.  

 

 

b)  Gennemgang af revideret skrift vedr 

arbejdsdage  

● refleksion over 

ordvalg; arbejdsdage 

vs havedage 

 

Det reviderede skrift er godkendt. Der har 

været en refleksion over ordvalg. Med tanken 

om at ord skaber virkelighed, ændres 

arbejdsdage til fælles havedage. 

 

 

 

 

c) Arbejdsfordeling mellem ØJBA og 

bestyrelsen (Fx navne på postkasser, 

retningslinjer for fraflytning mv.)  

 

Punktsættes til næste bestyrelsesmøde. 

 

 

d) Tidspunkt for besøg på 

bestyrelsesmødet  

På afdelingens kalender står der anført at man 

kan kigge forbi bestyrelsen kl.20. Dette er en 

slåfejl, det er først kl.20.30-21. 

 

 

 

 

 

Camilla sender det 

til Kim med besked 

om, at det skal 

godkendes inden 

fredag. Så det kan 

sendes ud til 

beboerne. 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla sender 

skriftet til Lene 

Willis med ønske 

om, at få sat det på 

afdelingens 

hjemmeside. 

 

3. Økonomirapportering  

 

- 
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4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Ingen besøg. 

Mails besvaret. 

 

5. Nyt fra udvalg Intet nyt  

6. Udflytning og 

indflytning 

Der er kommet nye beboere 326 og 342. 

Velkommen til dem.  

 

Der har været en fraflytning i 352. 

 

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) status på affaldssortering  

Der har været en misforståelse mellem 

AffaldVarme og østjysk bolig ift påføring af 

nye mærkater på vores nedgravede 

skraldecontainere ift. hvem der skulle sætte 

nye mærkater på.  

 

Dertil kommer at afdelingens containere er en 

anden størrelse end fx dem i Aarhus centrum. 

Det betyder, at de mærkater som skulle 

påsættes ikke passer i størrelsen. Der skal 

specialdesignes nye. Dette har øjba påtaget 

sig, og vil lægge mærkaterne i fællesskuret 

snarest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye mærkater 

bliver sat på ved en 

kommende fælles 

havedag. 

8. Gennemgang af 

referat 

Referatet læses højt og godkendes.  

9. Eventuelt  

 

 

 

Mødet den 20/3 holdes ved: Helle nr. 378 
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