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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. 

 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 12/11 2018 

 
Tid: 20-22 

 
Sted: Pernille 340 

 

 

Kig forbi: 20.30-21 

Mødedeltagere: Leif, Max, Flemming, Lone 

og Pernille 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Pernille 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Storskrald (D + B Leif og Pernille) 15 min 

b) Nilan anlæg (D Leif) 10 min 

c) Hængelåse status (O Flemming) 10 min 

d) Snerydning ( D+O Leif) 10 min 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser (15min) 
5. Nyt fra udvalg 

a) Datoer fra aktivitetsudvalg (O Flemming) 5 min 

b) Haveudvalg - spande med sand. (O+D Pernille) 10 min 

6. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) Pilehytte (O Lone og Pernille) 5 min 

b) Bålhytte (O Leif) 10 min 

c) Hundeskov (O+D alle) 15 min 

d) Traktorhold (O+D) 

7. Gennemgang af referat (B, 10min) 

8. Evt. 

a) Ind- og udflytning (O, Pernille) 10 min 

b) Hække. 

c) Elbil. 
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Dagsorden - er godkendt.  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Vi har snakket med Allan omkring 

storskrald og hvordan vi kan forbedre 

pladsen ved storskrald. Derudover vil 

der blive vedhæftet reglement omkring 

storskrald.  

b) Serviceaftalen med det nuværende 

firma, ophører i år. Vi som bestyrelse 

har efterspurgt, om vi kan få det firma 

tilbage som lavede vores serviceaftaler 

i starten. Dette er Allan obs på, og Leif 

er opmærksom på at der findes en ny 

aftale, inden for en rimelig tidsramme. 

c) Flemming er i gang med at indhente 

tilbud, på nye hængelåse. Der bliver 

indkøbt 65 nye hængelåse, da de 

gamle allerede har givet op. Der 

kommer information ud, når 

hængelåsene kan hentes og hvornår. 

d) Vi undersøger priser for snerydning, og 

vil derefter afgøre om det skal op til 

afstemning. Derudover vil vi gå i dialog 

med græs holdet, om hvordan og 

hvorledes det skal være. Dog skal i 

være obs på selv at finde en ordning til 

rydning af egne gangarealer, ved egen 

blok. 

Leif vil undersøge, 

hvad det koster at 

få et lille hegn op. 

3. Økonomirapportering  

 

Der er ikke noget nyt.  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Der er besvaret mail.  
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5. Nyt fra udvalg a) Der er fundet nye datoer, for 

arrengementer i 2019. 

b) Der er indkøbt nye elastikker til 

spandene og de vil blive sat ud til 

postkasserne hurtigts muligt. Der vil i 

løbet af vinteren blive udsendt en dato, 

for der kan ske genopfyldning af 

spandene. 

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Der bliver sat pil i det nye år. Der må 

først sættes pil når jorden er fri for 

frost. Haveudvalget er opmærksomme 

på det, og skal nok sørge for at det 

bliver gennemført. 

b) Der er kommet et tilbud på bålhytten. 

Leif og Flemming er inde over dette. 

c) Der har været henvendelse omkring 

den hude skov, som blev vedtaget på 

afdelingsmøde i 2016. Der blev nedsat 

en torvholder, men dette gik i vasken. 

Derfor søger vi en ny torvholder på 

dette projekt, lyder dette som noget, 

så kontakt venligst os på bestyrelsens 

mail. 

d) Vi som bestyrelse vil gerne have et 

bedre samarbejde med vores udvalg. 

Da vi allerede har 

bestyrelsesmedlemmer der sidder i 

haveudvalg og aktivitesudvalg, vil vi 

gerne invitere græs holdet med til det 

næste bestyrelsesmøde, så vi kan få et 

godt samarbejde. 

 

7. Eventuelt a) Vi vil alle byde velkommen til de 

nyankommende, som er flyttet ind i nr. 

334 og 312. Vi håber at i vil falde godt 

til, her vi vores dejlige afdeling.  

Der er fraflytnig fra nr. 280, tak for den 

tid i har været her i afdelingen. Vi håber 

jer al held og lykke i fremtiden. 

b) Der bliver indkøbt nye hække i 2019. 

Efter vækstperioden, bliver der udsendt 

information, med en tilbagemedling fra 

jer beborer om hvor mange du/i skal 

have.  

c)  Projektet er ved at blive gennemgået 

og kigget efter i sømmene. Dette sker i 

samråd med Allan, Leif, Flemming, 

Pernille og Helle. Vi informerer når der 
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er nyt at berette. 

 

Mødet den 10/12 holdes ved: Pernille 340 fra kl. 20-22 
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