
 

Bestyrelsemail: almenplus@gmail.com 
 

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

vil blive besvaret. 

 

 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 10-12-2018 

 
Tid: kl. 20-22 

 
Sted:  Pernille 340 

 

 

Kig forbi: 20.30-21 

Mødedeltagere: Lone, Flemming, Leif, 

Pernille og Max. 

 
Afbud: 
 

Fraværende:  
 

Referent: Pernille 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Græshold (D, 30 min) 

b) Nilan Service (B, 15 min) 

c) Hængelåse (O, 5 min, Flemming) 

d) KBH inspirationstur (D + B 10 min) 

3. Økonomirapportering 

a) Gennemgang af økonomi (O, 10 min, Flemming) 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

a) Haveudvalg - Hækplanter (O, 5 min) 

6. Ind- og udflytning 

a) indflytning - d. 01-01-2019 nr. 280 

7. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) Indkøb af pærer ved hoveddøren. (O, 15 min, Flemming) 

8. Gennemgang af referat (B, 10min) 

9. Evt. 

 

 

 

 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 
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Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsorden er godkendt  

 

 

 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Der har været en god snak omkring det 

fremadrettede samarbejde imellem 

græsholdet og bestyrelsen. Vi vil 

undersøge, omkring årligt 

serviceeftersyn på traktoren. Der bliver 

kigget på at få en aftale i gang med 

snerydning og pris herom. 

Snerydningsordningen bliver taget op 

til afdelingsmødet i september 2019, 

og kommer ikke til at få betydning for 

vores husleje. 

b) Nilan service - Der kommer Nilan 

serviceeftersyn foretages i det nye år. 

Der kan hentes filtre, ved henvendelse 

til Flemming i nr. 352. 

c) Der er kommet nye hængelåse til vores 

skure. De kan hentes ved Flemming i 

nr. 352. 

d) Vi har længe snakket om en 

inspirationstur til KBH, for at søge 

inspiration og se hvordan andre 

afdelinger som vores fungerer. 

 

3. Økonomirapportering  

 

 

a) Der er intet nyt omkring økonomi. 

 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

  

5. Nyt fra udvalg a) Nye hækplanter skal sættes i efteråret 

2019. Bestyrelsen og haveudvalget, vil 

til sommer, udsende en mere 

uddybende meddelelse om hvor mange 

nye hækplanter de skal have. Grundet 

bygge aktivitet (udskiftning af MGO 

plader), flyttes det fra forår til efterår. 

 

mailto:almenplus@gmail.com


 

Bestyrelsemail: almenplus@gmail.com 
 

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

vil blive besvaret. 

 

6. Ind- og udflytning Pernille byder velkommen til nye beboere og 

har blomster med. 

 

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

  

a) Fra mandag d. 17 december, kan der 

hentes pærer til lampen over 

hoveddøren, ved Flemming i nr. 352. 

 

8. Gennemgang af 

referat 

Referatet er godkendt.  

9. Eventuelt  
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