
 

Bestyrelsesmail: 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: 27-11-19 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: Pernille 282 

 

 

Kig forbi: 19:00 - 19:30 

Mødedeltagere: Leif, Lone, Flemming, Sina, 

Astrid og Pernille 

 
Afbud: Inge 
 

Fraværende:  
 

Referent: Pernille 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Kalender (O+D) Pernille 10 min 

b) Snerydning (D) Lone 15 min 

c) Superbruger (D) Lone 10 min 

d) December og jul (O) Pernille 10 min 

e) Udtrædelse i bestyrelsen (O) Pernille 5 min 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

5. Nyt fra udvalg 

a) Haveudvalg - Kommende arbejdsweekender(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) Kalenderen er gennemgået og godkendt. 

Der sendes en mail til Laser tryk, 

hvorved at kalenderen bliver trykt. 

b) Der er to beboere der står for snerydning 

i år. Tusind tak til dem. Gangarealet 

uden for blokkene skal ryddes, så 

krukker eller blomster ikke er i vejen, så 

der kan blive ryddet sne på gangarealet. 

Nærmere info følger. 

c) Der er tre beboere som stadigvæk er 

superbruger. Det er Peder, Thomas og 

John. De skal kontaktes via mail. 

Nærmere info følger. 

d) Der kommer ikke et bestyrelsesmøde i 

December. Bestyrelsen ønsker alle i 

Skiferhøjen en rigtig glædelig jul, samt et 

godt nytår. Vi takker jer for et dejligt år. 

e) Pernille træder ud af bestyrelsen pr. 31/1 

2020, da hun fraflytter Skiferhøjen. 

 

 

3. Økonomirapportering  

 

Der er intet nyt at raportere  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Der er besvaret mails.  

5. Nyt fra udvalg a) Der blevet snakket om havedagene i 

2020, og der kommer nærmere info ud 

om hvordan det kommer til at foregå. 
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b) OBS!!! Kære alle i SKiferhøjen. Husk at 

der er juletræstænding d. 1/12. Vi 

glæder os til at se jer. 

6. Ind- og udflytning a) Der er 3 indflytninger. i nr. 302, 308 og 

i 374. Vi siger velkommen til de nye 

beboere.  

 

7. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a)     

8. Gennemgang af 

referat 

Referatet er godkendt  

9. Eventuelt a) Til foråret skal granitskærverne 

fjernes, og der skal lægges flis. Dette 

er et spørgsmål omkring forsikring og 

at granitskærverne kan lave skader på 

bilerne. Dette bliver undersøgt og 

informeret mere om senere.  

b) Renovering - Såfremt at man har 

skader i forbindelse med renoveringen 

af vores facader, bedes dette 

indraporteres til Leif på mail, gerne 

med foto. Leifs mail: 

lj.vognsen@gmail.com Der er 

byggemøde onsdag d. 4/12, hvor Leif 

gerne vil have det med. 

c) Søen - Der skal laves en ansøgning til 

kommunen omkring oprensning af 

søen. Torben Brandi og Flemming er på 

sagen. 

d) Tagrender - Bestyrelsen undersøger 

muligheden for rensning af vores 

tagrender på blokkene. 

 

 

Mødet den 27/11 holdes ved: 
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