
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 17/02-20 

 
Tid: 19-21 

 
Sted: Inge 286 

 

 

Kig forbi: 19:00 - 19:30 

Mødedeltagere: Leif, Lone, Sina og Inge 

 
Afbud: Flemming 

 

Fraværende: Astrid 

 

Referent: Lone 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Kalender (O+D) 10 min 

b) Kursus (O+D) 

c) Slangestien (O+D) 

d)  

3. Økonomirapportering  

 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

5. Nyt fra udvalg 

 

 

6. Ind- og udflytning 

 

7. Diverse tiltag og indkomne forslag 

 

8. Gennemgang af referat (B, 10min) 

9. Evt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Godkendt  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Der har været tekniske problemer med 
at få kalenderen trykt, men vi arbejder 
kraftigt på sagen. 

            Vi kan dog informere om datoerne for 
             havedagene som er :  
             D. 26/04 obligatorisk 
             D. 17/05 obligatorisk 
             D. 21/06  
             D. 12/07 
             D. 09/08 obligatorisk 
             D. 10/09 obligatorisk 
             D. 25/10 obligatorisk 
Man skal vælge 1 af dagene i Juni eller Juli. 
 

b) Vedligeholds pligt af Slangestien 
undersøges af John Boysen. 

 

Inge og Leif 

finder en løsning. 

3. Økonomirapportering  

 

Der er intet nyt at rapportere  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Der er besvaret mails. 

Leif orienterer om indkomne mails. 

Der er markvandring onsdag den 18. marts kl. 

13:00. Torben Brandi og Tina Gregersen fra 

ØJBA, Flemming, Sina og Lone deltager. 

 

I uge 14 vil håndværkerafdelingen smøre og 

justere døre og vinduer i afdelingen. Info om 

præcis dato kommer ca. 1 uge før . 

 

Der er kursusweekend den 7.-8. marts om 

FN’s 17 verdensmål. Sina og Lone deltager. 

 

5. Nyt fra udvalg a) Der er intet nyt.  
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6. Ind- og udflytning a) Der er 1 indflytning i nr. 282. 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 beboernes orientering, må der ikke 

stilles storskrald ud, før tidligst aftenen 

før der er bestilt afhentning. Vær søde 

at huske det, da det ikke ser godt ud, 

at der stor ting på pladsen i flere dage. 

b)  

 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 25/03-20 kl.19.00 i nr. 286. 
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