
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 12.06.19 

 
Tid: 20:00 

 
Sted: 282 

 

 

Kig forbi: 20:00-20:30 

Mødedeltagere: Leif, Lone, Sina, Astrid, 

Inge, 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) Velkomst af nye bestyrelsesmedlemmer og afsked af en suppleant (O) 5 min 

b) Nilan og solcelle anlæg - (O+D) Alle 10 min 

c) Reetablering af hække (D+O) Pernille 10 min 

d) Græsholdet - (O+D) Alle 15 min 

3. Økonomirapportering  

4. Til- og fraflytning 

a) Nye beboere 

5. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

○ Spørgsmål fra beborer, ved personligt fremmøde (30min) 

6. Nyt fra udvalg 

a) haveudvalg - (O) 5 min 

7. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a) Blok sammenhold - (D) 15 min 

8. Gennemgang af referat (B, 10min) 

9. Evt. 
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Godkendt  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Vi byder velkommen til 2 nye 
suppleanter og 2 nye 
bestyrelsesmedlemmer. Vi glæder os til 
et godt og produktiv samarbejde med jer. 
De to nye suppleanter er Sina og Astrid. 
De to nye bestyrelsesmedlemmer er 
Inge 286 og Lone 338. 
Max har valgt at træde ud af bestyrelsen, 
som suppleant. Vi siger tusind tak for din 
deltagelse. 

b) Der har før været super bruger af Nilan 
anlægget  i vores afdeling. Dette vil vi 
gerne som bestyrelse have op og køre 
optimalt igen. Dem som er uddannet 
super bruger i Nilan anlægget, har fået 
en god og grundig gennemgang af, 
hvordan det fungerer. Så fremt at man 
har spørgsmål til Nilan anlægget eller at 
det driller, skal man kunne få fat i en 
super bruger.  
Vi vil undersøge hvem der stadigvæk er 
super bruger og vil meget gerne have at 
der er andre beborer der vil melde sig til 
at blive det. 
Nærmere information om super bruger, 
kommer på næste møde. 
Solceller - hvis man har spørgsmål til sit 
solcelleanlæg, kan man tage kontakt til 
Pernille i nr. 282. Pernille vil hjælpe jer 
med at besvare jeres spørgsmål eller 
løse jeres problem, med 
solcelleanlægget. 

c) På vores næste møde tager vi fat på 
hvor reetableringen skal foregå og en 
evt. blankt til dette. 
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d) Vi har snakket om hvilke områder der 
skal slåes og vedligeholdes af 
græsholdet. Vi vil have et møde med 
græsholdet, for at styrke samarbejdet 
med bestyrelsen. Lige p.t bliver der ikke 
slået græs, da græsslåmaskinen er i 
stykker. Der arbejdes på at få det op og 
køre igen.  

3. Økonomirapportering  

 

- intet nyt Flemming 

4. Til- og fraflytning a) Nye beboere 

Der er  udflytninger 

 

Indflytning -. Vi siger velkommen til 

skiferhøjen 

 

5. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Der har været en beboer med spørgsmål, som 

vi mundtligt har besvaret. Nogle af 

spørgsmålene skal tages op til det næste 

møde, da det kræver en nærmere 

undersøgelse. 

 

6. Nyt fra udvalg a) Aktivitetsudvalg - Så kan i godt 

sætte kryds i kalenderen!!! Datoen for 

årets sommerfest er meldt ud. Det 

bliver lørdag d. 24 august, og der 

følger nærmere information om det i 

juli. 

 

 

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Bestyrelsen opfordrer alle til at have et 
godt naboskab. Vi skal huske på at det 
kan være surt at skal luge ukrudt ude 
foran ens eget hus, men dette skal 
gøres. Det bliver hurtigere mere 
hyggeligt at være sammen om det, så 
være ikke genert med at hive din nabo 
med ud til en gang ukrudts lugning, eller 
inviterer dine naboer på blok kaffe. Blok 
kaffe skal ikke være noget stort og 
særligt. Bare en lille hygge snak over en 
kop kaffe, så man ved hvem ens naboer 
er. Så er det også lettere at spørge om 
hjælp hvis man ved hvem hinanden er. 
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8. Gennemgang af 

referat 

Referat er godkendt  

9. Eventuelt  

 
 

 

Næste møde: Mandag d. 1/7 kl. 19:00, ved Leif i nr. 284. 
 

Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsen i tidsrummet fra 19.00-19.30, hvor 

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 
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