
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 15.08.2016 

 

Tid: 19-22 

 

Sted: 322 

 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Radoor, Peder, Gitte, 

Lisbeth, Vibeke og Camilla  

 
Afbud: Sofie 
 

Fraværende: Jonas 
 

Referent: Camilla 

 

D = Diskussion 

B = Beslutning 

O = Orientering 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse dagsorden / alle /B (10min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Afdelingsmøde 13.09. 

i. Dagsorden hertil 

ii. Opsøgende arbejde ift. nye medlemmer 

b) Årsberetning 

c) Viceværtsopgaver 

d) Rottefænger 

e) ”tak for indsatsen” opmærksomhed 

3. Økonomirapportering 

a) Økonomimøde den 17.08.2016 kl.18 

b) Status på økonomi 

4. Kommunikation, mails og div. Henvendelser 

a) Mail ud til beboere om dato for afdelingsmøde 

b) Indbakken gennemgås og der svares på div. Henvendelser 

5. Nyt fra udvalg 

a) Teknisk udvalg 

b) Aktivitetsudvalg 

c) Haveudvalg (havedage september) 

6. Div. tiltag og indkomne forslag  

a) Ajourføre mailliste (ny beboere) 

b) Blomster/velkomst 

7. Gennemgang og godkendelse af referat / Camilla / B (15min) 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

dagsorden  

  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Afdelingsmøde 13.09. 

Den udsendte kalender har igen i år lavet et 

kiks ift. dato for mødet. Kalenderen siger 

26.9. Bestyrelsen rundsender mail til 

afdelingen. 

i. Dagsorden hertil 

ØJBA sender dagsorden ud. 

ii. Opsøgende arbejde ift. nye 

medlemmer 

Bestyrelsen har været rundt og høre til 

interesse i nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

b) Årsberetning 

Lisbeth efterspørger input til årsberetningen. 

Den bliver skrevet til 5.9., så bestyrelsen kan 

gennemlæse den inden afdelingsmødet.  

  

c) Viceværtsopgaver 

Peder fortæller, at der hen over sommeren 

har været kontakt fra beboere og fra ØJBA 

med forskellige ”viceværts-opgaver”.  

Bestyrelsen drøfter kompetencer ift. hvad vi 

kan være ansvarlige for. Det er vigtigt at sige 

fra overfor ØJBA, og fastholde at det påhviler 

boligforeningen at varetage skader ift. 

boligen, kloak, dræn, sø mv.  

 

d) Rottefænger 

Der er indhentet serviceaftale med 

rottefænger firma.  

 

e) ”tak for indsatsen” opmærksomhed 

Bestyrelsen vedtager, at medlemmer som 

træder ud af bestyrelsen skal tildeles en lille 

erkendtlighed som tak for deltagelse i 

arbejdet. 

a.i.) Camilla 

spørger ØJBA ift. 

dagsorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen skal 

have afklaret 

rollefordeling med 

ØJBA.  

Evt. invitere Lars og 

Kim til næste 

bestyrelsesmøde 

den 5/9. 

3. Økonomirapportering  

 
a) Økonomimøde den 17.08.2016 

Radoor kan deltage på mødet. 

 

b) Status på økonomi 

 

39.000 på aktivitetskontoen, 1500 på 

beboerkontoen, 5100 på 

bestyrelseskontoen. 

 



 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

a)Mail ud til beboere om dato for 

afdelingsmøde 

 
b) Indbakken gennemgås og der svares 

på div. henvendelser 

 

 

5. Nyt fra udvalg a) Teknisk udvalg 

Udvalgets arbejde er gået i stå, da det ikke 

har været muligt at få Lars Bertelsen i tale. 

Desuden afventer udvalget en liste for 5 

årseftersynet fra Kristian Jensen. Udvalget har 

fået oplyst, at ØJBA har listerne for 1års 

eftersyn.  

 

b) Aktivitetsudvalg 

Der afholdes sommerfest lørdag den 20/8. 

OBS på at P-pladsen foran blok 6 skal holdes 

fri.  

 

c) Haveudvalg (havedage september) 

Har intentioner om at stille forslag til 

yderligere fornyelse af udearealet.  

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) Ajourføre mailliste (ny beboere) 

Bestyrelsen rekvirerer ny mailiste hos Lene 

Willis. Opgaven gives videre til ny bestyrelse 

om at opdatere. 

 

b) Blomster/velkomst 

338 og 280 er indflyttet 01.08.2016. 

 

 

 

 

 

Lisbeth indkøber 

blomster og byder 

velkommen. 

7. Gennemgang og 

godkendelse af referat 

  

8. Eventuelt  Net over sandkassen. Der er indkøbt 

flere små net, de skal stripses 

sammen. 

 Flere beboere har spurgt til hvordan 

hækken skal klippes. Kan der evt. 

rundsendes info herom. 

 Ansvaret for den kommunale anlagte 

sti rundt om afd. 21. 

 

 

Mødet den 05.09.2016 holdes ved: Gitte. 
 

Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsen i tidsrummet fra 20:00-20:30, hvor 

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


