
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 16.04.18 

 
Tid: 20-22 

 
Sted: 384 

 

 

Kig forbi: 20.30-21 

Mødedeltagere: Radoor, Leif, Gitte, Helle 

og Camilla 

 
Afbud: Kristian Robinson, Pernille 
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (B, 5 min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Planlægning af 1. havedag (D,B alle, 60 min) 

● Fremmøde af bestyrelse 

● Optælling 

● Bespisning 

● Afsløring af skilt, fejring (?) 

b) Status fra markvandring (O+D, Helle og Leif 15 min) 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

5. Nyt fra udvalg 

6. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) Ændring af mødedage jv. kalender (B, Camilla, 5min) 

b) Status på studietur (D, Helle, 5min) 

7. Gennemgang af referat (B, 10min) 

8. Evt. 
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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  

Godkendt.  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Planlægning af 1. havedag  

● Fremmøde af 

bestyrelse 

● Optælling 

● Bespisning 

● Afsløring af skilt, 

fejring (?) 

 

 

Haveudvalget er på besøg. 

 

Drøftelse af opgaver på havedagene. Det er 

vigtigt, at der er opgaver i alle lag. Således at 

alle kan deltage uagtet fysisk velbefindende. 

 

De to obligatoriske havedage er med 

rundstykker og kaffe. Det bliver en opgave på 

havedagene at stå for madlavning. 

 

Der skal puttes ny sand i sandkassen på første 

havedag. Sandkassen er næsten tømt, men 

det sidste sand må gerne hentes af beboere, 

hvis man ønsker at “sande” sin lergræsplæne.  

 

 

b) Status fra markvandring  

Leif og Helle mødes med Allan den 3. maj til 

markvandring. 

De to fremmødte 

bestyrelsesmedlem

mer råber 

husnumre op, og 

noterer fremmøde. 

Sedlen afleveres til 

Radoor. 

 

Radoor sørger for 

sammentælling og 

sender 

dokumentation til 

øjba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitte nævner, at 

brandvejen ved 

vådområdet også 

skal med på 

markvandring. Den 

skråner, og det 

bliver værre for 

hver regnvejr. 

3. Økonomirapportering  

 

Ingenting at berette.  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Ingen nye mails.  

Bestyrelsemail: almenplus@gmail.com 
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5. Nyt fra udvalg -  

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Ændring af mødedage jv. kalender  

Bestyrelsen har indtil nu mødtes den 3. 

mandag/tirsdag i måneden, men er blevet 

opmærksom på, at der i den rundsendte 

kalender er afsat mødedage den 2. 

mandag/tirsdag i måneden. Fremover vil 

bestyrelsen mødes disse dage.  

 

b) Status på studietur  

Dagen er stadig under planlægning. 

 

7. Gennemgang af 

referat 

Referatet er godkendt.  

8. Eventuelt   

 

Mødet den 14/5 holdes ved: Gitte i 322 
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