
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde, afdeling 88  
 
7. februar 2022 kl. 18.30-20.00 i Fælleshuset 
 
Tilstede: Jette, Inger og Katja 
Afbud: ingen 
Referent: Katja 
 
 Dagsordenspunkter Beslutninger 

  Afdelingsbestyrelsen Brith har besluttet sig for at trække sig fra afdelingsbestyrelsen, 
hvorfor Jette som 1. suppleant indtræder i afdelingsbestyrelsen. 
 
Christina har besluttet sig for at trække sig som suppleant. 
 
Afdelingsbestyrelsen er fortsat fuldtallig og fortsætter derfor frem 
mod det ordinære afdelingsmøde i september. 
 

1. Opfølgning på sidste 
afdelingsbestyrelsesmøde 

Jf. referatet fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde 24. november 
2021, ønsker afdelingsbestyrelsen at der indhentes tilbud på 
røgalarmer, som der er afsat penge til i 
vedligeholdelsesbudgettet. Katja kontakter administrationen for 
at spørge til det igen. 
 

2. Nyt fra 
repræsentantskabet 

Repræsentantskabet: 
Katja fortæller, at der har været afholdt flere møder i 
repræsentantskabet siden sidste afdelingsbestyrelsesmøde. 
 
Informationsmøde om Aarhus Kommunes agterskrivelse af 12. 
oktober 2021 og Helhedsplanen i Bispehaven. 
 
Ordinært repræsentantskabsmøde 16. december, hvor regnskab 
2020 og budget 2022 var på dagsorden. Det blev på dette 
endvidere møde besluttet, at repræsentantskabet ønskede at 
sende et høringssvar på Aarhus Kommunes agterskrivelse af 12. 
oktober 2021.  
 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 20. januar 2022 om 
Helhedsplanen i Bispehaven.  
 

3. Nyt fra administrationen Afdelingens regnskab: 
Fremadrettet skal afdelingsbestyrelsen godkende afdelingens 
regnskab, afdelingsbestyrelsen vil derfor blive indkaldt til 
regnskabsmøde i april/maj 
 
På afdelingsmødet til september kan vi vælge at foreslå, at det 
er afdelingsmødet, der godkender regnskabet fremadrettet. I så 
fald skal der være to ordinære afdelingsmøder årligt – ét i 
foråret, hvor regnskab godkendes og hvor der samtidig vælges 
afdelingsbestyrelse – ét i efteråret, hvor budgettet godkendes. 
 
Grundejerforeningen: 
Skanderborg Kommune har sendt en agterskrivelse til 



grundejerforeningens bestyrelse og på baggrund af dette har 
grundejerforeningen indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 
24. februar. Katja gennemgik kort forløbet omkring sagen i 
grundejerforeningen og afdelingsbestyrelsen besluttede, at der 
dels skal indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde 23. februar 
og at afdelingsbestyrelsen mødes med konstitueret direktør i 
Østjysk Bolig, Mariane Toft-Dalgaard for at drøfte sagen og at 
planlægge afdelingsmødet. Katja kontakter Mariane for aftaler og 
for indkaldelse til afdelingsmødet. 
 
 

4. Øvrigt Intet 
 

5. Aktiviteter Nytårskur i januar blev aflyst pga. corona og 
afdelingsbestyrelsen vil derfor forsøge med en ny fællesspisning 
i marts – det er senere fastsat til 29. marts forud for 
ekstraordinært afdelingsmøde. 
 

6. Næste møde Afdelingsbestyrelsen har indtil videre fastsat følgende møder: 
 
- Torsdag 3. marts kl. 19.00-20.00, Fælleshuset 
- Tirsdag 15. marts kl. 18.30-20.00, Fælleshuset 
- Mandag 23. maj kl. 18.30-20.00, Fælleshuset 
 

 


