
 
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 20/06-20 

 
Tid: 11.00-13.00 

 
Sted: 402 

 

 

Kig forbi:  

Mødedeltagere: Sina, 

Astrid,Flemming,Lone 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Lone 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Storskrald ( 15 min )  

b) Haveregulativ ( 10 min ) 

c) Hækplanter ( 15 min ) 

d) Indkøb til skuret ( 10 min ) 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

b)  

5. Nyt fra udvalg 

6.  

7. Diverse tiltag og indkomne forslag 

a)  

 

8. Gennemgang af referat (B, 10min) 

9. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Bestyrelsesmail: almenplus@gmail.com 
 

Husk du er velkommen til at kigge forbi på bestyrelsens mødedage mellem 20-20.30, hvor spørgsmål mv. 
vil blive besvaret. 

 

mailto:almenplus@gmail.com


 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Dagsordenen er godkendt.  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Vi vil købe et skilt med reglerne for 

storskrald,og sætte det op ved 

pladsen. 

 

       b) ØJBA har fundet ud af, at der er sket 

en fejl, i det haveregulativ der var lagt ud på 

hjemmesiden ,i forbindelse med de ændringer 

der blev vedtaget til haveregulativet på et 

afdelingsmøde i 2018. Vi arbejder på at få 

fejlen rettet. 

 

      c) Bestyrelsen vil lave en skrivelse, hvor 

beboerne kan skrive hvor mange hækplanter, 

der mangler i deres have. Vi vil så få bestilt 

planter, som skal plantes til efteråret. 

 

     d) Vi vil undersøge reglerne for indkøb af 

ting til skuret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lone kontakter 

Charlotte fra Laser 

tryk 

 

 

 

Flemming kontakter 

Lene Willis 

 

 

 

 

Sina laver en 

seddel. 

 

 

Lone tager en snak 

med Torben Brandi 

3. Økonomirapportering  

 

Flemming orienterede om regnskabet  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a) Indbakken gennemgåes og der 

svares på div. henvendelser  

 

 

 

 

 

5. Nyt fra udvalg Nu går vi i gang med havedage igen.  

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

  

Bestyrelsesmail: almenplus@gmail.com 
 

Husk du er velkommen til at kigge forbi på bestyrelsens mødedage mellem 20-20.30, hvor spørgsmål mv. 
vil blive besvaret. 
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7. Eventuelt Græsslåning fungerer ikke optimalt. De store 

områder bliver slået, men de steder hvor 

havetraktoren ikke kan slå, er det efterhånden 

blevet ret langt. 

Bestyrelsen tager kontakt til græsholdet. 

 

Lone tager kontakt 

til John, om de 

mangler folk til 

græsholdet. 

 

 

 

 

Mødet den 10/08-20 hos Lone nr. 338. 
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