
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 24.10.16 
 
Tid: 19-21 
 
Sted:  

 
Kig forbi: 19-19.30 

Mødedeltagere: Peder, Gitte, Inge, Birthe 

 
Afbud: Kristian Radoor 
 

Fraværende:  
 

Ordstyrer: Christian 
Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B: beslutning  

D: drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

a) Gennemgang/godkendelse af mødets dagsorden (B, 5min)  

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Fast ordstyrer (O, 5min) 

b) Vedligeholdelse af læbæltet (O, 5min) 

c) Kursusudbud ved ØJBA (B, 5min) 

d) Gennemgang af ekstra ordinær afdelingsmøde (B, 15min) 

3. Økonomirapportering  

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

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

5. Nyt fra udvalg 

a) Teknisk udvalg 

i. orientering fra møde med Lars (O, 20min) 

b) Haveudvalg 

i. Div. indkøb af redskaber (O, 5min) 

ii. Arbejdsdag ift. at blive vinterklar (O, 10min) 

iii. Indkøb af blomsterløg (B, 10min) 

6. Diverse tiltag og indkomne forslag. 

7. Godkendelse af referat (B, 15min) 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 
dagsorden  

Dagsorden godkendes.  

2. Meddelelser/orientering 
fra bestyrelsens 
medlemmer  

a)Fast ordstyrer  
Christian har sagt ja til at være fast ordstyrer. 
 

b)Vedligeholdelse af læbæltet  
Lars Bertelsen (ØJBA) har korresponderet med 
Grundejerforeningen Nymark. 
Grundejerforeningen sørger for at rydde 
læbæltet. Når det er gjort, vil ØJBA engagere 
Danjord til at grave den eksisterende rande op 
igen, således at fraløb af vand løber ned i 
renden, fremfor ned til husene. 
 

c)Kursusudbud ved ØJBA  
ØJBA udbyder to kurser til nye 
bestyrelsesmedlemmer - økonomi og 
introduktion til bestyrelsen. Begge kurser 
udbydes i november. Drøftelse om, at det er 
svært at finde tiden her sidst på året, hvor der i 
forvejen er mange andre ting.  
 

 

 

 

 

d)Gennemgang af ekstra ordinær 
afdelingsmøde  
Praktisk planlægning omkring afdelingsmødet i 
morgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Robinson 
tager på 
økonomikursus. 
 

Camilla skriver til 
Lene Willis og 
forhører, om det er 
muligt med et 
kursus om 
bestyrelsesarbejde i 
foråret. 
 

Peder ringer til Lene 
Willis og hører om 
Morten vil tage 
stemmesedler mv. 
morgen. 
Camilla sørger for 
sodavand og henter 
nøgle til 
borgerhuset. 
Peder bestiller pizza. 
Birthe krydser af og 
deler stemmesedler 
ud. 

3. Økonomirapportering  
 

  



 

4. Kommunikation, mails 
og div. henvendelser 

  

5. Nyt fra udvalg a)Teknisk udvalg 

   i. orientering fra møde med Lars  
-BUNCH bygningsfysik er hyret af 
byggeskadefonden til at holde øje med status på 
MGO plader. Der bliver løbende taget stikprøver 
i afd 21.   
-De store kloakdæksler synker. Det bliver der set 
nærmere på til foråret. 
-Vådområdet flyder stadig over. Der er fokus på 
det her op til jul. Der er bestilt slamsuger i 
morgen 25.10.16. 
 

b)Haveudvalg 

   i.Div. indkøb af redskaber  
Der er indkøbt forskellig matriel så afdelingen er 
bedre rustet til kommende arbejdsdage.  
   ii.Arbejdsdag bla. ift. at blive vinterklar  
Der skal graves rande ved blok 7. Der skal deles 
spande ud mv. Brædder på legepladsen skal 
repareres. Måtter skal løftes. 
   iii.Indkøb af blomsterløg 

Der er indkøbt blomsterløg (krokus) til 
græsarealet bag blok 9. Næste år vil der plantes 
flere blomsterløg andre steder i afdelingen mhp. 
at få lidt forårsfarve ind i afdeligen. 

 

6. Div. tiltag og indkomne 
forslag  

  

7.Godkendelse af referat. Referatet godkendes af fremmødte bestyrelse. Camilla sender det 
ind til Lene Willis.  

8. Eventuelt Nyt møde med ØJBA: 
Drøftelse om nyt møde med Kim Kjærgaard ift. 
at arbejde videre med afdelingens 
værdigrundlag.  
 

Møde 21.11.: 
Til bestyrelsesmødet den 21.11. er 
aktivitetsudvalget og haveudvalget inviteret til 
henholdsvis kl.19-19.30 og 19.30-20. Næste 
gang er der derfor ikke åbent for besøg ved 
bestyrelsen for 19-19.30. 

 

 



 

9.Punkter til nyt møde  Nilan filter procedure 
 Faldplader på legeplads 
 Snerydning (kantpæle) 

 

 

Mødet den 21.11.16 holdes ved Inge (286):  
 

 


