
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 18.02.19 

 
Tid: 20:00 

 
Sted: 340 

 

 

Kig forbi: 20.30-21.00 

Mødedeltagere: Leif, Lone, Max, FLemming 

og Pernille 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Pernille 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Nilan - (o) Pernille 5 min 

b) Lygtepæle og gadelamper (O+D) Alle 

3. Økonomirapportering  

4. Til- og fraflytning 

a) Nye beboere 

5. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

6. Nyt fra udvalg 

a) haveudvalg: Pilehytte - (O) Lone + Pernille 5 min 

7. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) Sandkasse (D) Alle 15 min 

b) Hækplanter (O) 10 min 

8. Gennemgang af referat (B, 10min) 

9. Evt. 
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Bestyrelsesmail: almenplus@gmail.com 
 

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

mailto:almenplus@gmail.com


 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Godkendt  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Der er indsendt en serviceaftale til 

øjba, som er ved at blive gennemgået. 

b) Vi (bestyrelsen) rapporterer de 

lygtepæle, som er skæve til øjba så de 

kan blive lavet hurtigst muligt. der ud 

over vil vi finde en, som kan hjælpe 

med at skifte de pærer som er gået ud. 

Pernille 

 

Flemming 

3. Økonomirapportering  

 

- intet nyt Flemming 

4. Til- og fraflytning a) Nye beboere 

Der er 2 udflytninger nr. 282 og nr. 296. 

Indflytning - nr. 282 d. 15/3 og nr. 296 15/4 

 

5. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Bestyrelsen har modtaget en del mails fra 

beboere, som har meldt sig til arbejdsdage i 

det kommende år. Tak for det engagement.  

 

6. Nyt fra udvalg a) haveudvalget - vi venter stadigvæk 

lidt endnu med at sætte pil, i mellem 

blok 8 og 10. Vi vil gerne være helt 

sikre på, at der ikke kommer 

nattefrost. 

 

 

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Bestyrelsen har snakket om 

sandkassen og de mange katte lorte 

derer der i. Vi som bestyrelse vil gerne 

prøve og finde en løsning på dette. Der 

er mange der gerne vil bruge 

sandkassen, når den ikke er i den 

tilstand som den er i nu. 

b) Vi har snakket om at der bliver sat 

hækplanter til oktober 2019. Der vil 

blive udarbejdet en blanket med hvor 

mange hækplanter den enkelte 

husstand vil have brug for.  

  

8. Gennemgang af 

referat 

Referat er godkendt  

9. Eventuelt   
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Husk du er velkommen til at kigge forbi på bestyrelsens mødedage mellem 20.30-21, hvor spørgsmål mv. 
vil blive besvaret. 
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Mødet den 18/3 holdes ved: Pernille (282) 
 

Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsen i tidsrummet fra 20.00-20:30, hvor 

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 
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