
 

Bestyrelsemail: almenplus@gmail.com 
 

Husk du er velkommen til at kigge forbi på bestyrelsens mødedage mellem 19-19.30, hvor spørgsmål mv. 

vil blive besvaret. 

 

 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 5-11-19 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: Lone 338 

 

 

Kig forbi: 19:00 - 19:30 

Mødedeltagere: Leif, Lone, Inge, Sina og 

Pernille 

 
Afbud: Flemming og Astrid 
 

Fraværende:  
 

Referent: Pernille 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Nummer skilt ved blok 5 (D+B) Lone 15 min 

b) Emails (O) Pernille 5 min 

c) Generalforsamling - (O+B) alle 15 min 

d) Kalender (D+B) alle 15min 

e) Ordensrelemengt (D+O) alle 20 min 

f) Repsentapsskabsmøde (O) Leif+Flemming 10 min 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

5. Nyt fra udvalg 

a) haveudvalg - Spande, sand og traktor (O) 10 min Lone 

b) Aktivitetsudvalg - (O) 5 min Pernille 

6. Ind- og udflytning 

7. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a)  

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) Nummer skiltet ved blok 5, er skjult af 

hæk. Bestyrrelsen har snakket om at 

flytte skiltet. Der skrives en mail til 

Torben Brandi, hvor der forspørges om 

flytning. 

b) Hvis man oplever ikke at modtage 

informationer fra øjba eller at man har 

skiftet sin email adresse, siden at man 

flyttede ind, så skal man sende en mail til 

Lene Willis på lew@ojba.dk  

c) Borgerhuset har inviteret bestyrelsen til 

generalforsamling d. 13/11. Flemming 

deltager. 

d) Der skal laves ny kalender, som vil blive 

udsendt i slutningen af året.  

e) Der er ved at blive udarbejdet en 

punktform på ordensreglementet, som 

kommer til at ligge inde på øjbas 

hjemmeside. Det bliver skrevet i 

punktform og let forståeligt. Det 

indeholder også de interne regler, som 

er blevet vedtaget her i skiferhøjen. Har 

man noget man gerne vil have med, er 

man meget velkommen til at skrive til 

bestyrelsen på almenplus@gmail.com 

f) Flemming er blevet genvalgt som 1. 

suppleant, til representabskabsmødet. 

Budgetterne er blevet gennemgået, og 

der er to afdelinger der har valgt at 

stemme i mod budgettet. Disse to er 

gået vidre til kommunen. 

 

 

 

 

 

 

Pernille 

 

 

 

 

 

Leif 

 

 

 

 

 

 

Pernille 

 

 

Pernille 

3. Økonomirapportering  

 

Der er intet nyt at rapotere  
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4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Der er ikke kommet nogle mails fra beborer.  

5. Nyt fra udvalg  

a) Der er blevet indkøbt nye spande og 

sand, som skal bruges her til 

vinterhalvåret. Traktoren er blevet 

sendt til reperation. Haveudvalget har 

fundet nye datoer til havedage for 

2020, disse kommer til at stå på 

kalenderen. 

b) Aktivitetsudvalget har givet bestyrelsen 

de nye datoer for aktiviteter i år 2020. 

HUSK at der er juletræstænding d. 

1/12! Information følger. 

 

 

6. Ind- og udflytning D  

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a)     

8. Gennemgang af 

referat 

Referatet er godkendt  

9. Eventuelt a) Service på Nilan anlægget vil vi forsøge 

at få fremskønnet til sidst i januar eller 

først i feb. 

b) Vi vil undersøge om at sætte en rist i 

skuret, så der bliver bedre ventilering. 

Dette vil vi spørge om inde ved øjba og 

indhente tilbud på. 

c) Der er d.d. blevet uddelt en sneskovl til 

hver blok. Denne forfindes bagved 

postkassen, og er fastsat med 

ellastikstropper. HUSK vensligst at 

sætte den på plads bagefter! Inden for 

de næste par dage kommer der også 

spande med sand ud og stå ved 

postkasserne. 

 

 

 

 

 

 

Peder 

 

Mødet den 27/11 holdes ved:Inge i nr. 286  kl. 19:00 
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