
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 
Dato: 29.06.2016 

Tid: 17.30-20 

Sted: 322 

Kig forbi: -  

Mødedeltagere: Peder, Vibeke, Sofie, 

Lisbeth, Jonas og Camilla 

 

Afbud: Radoor 

 

Fraværende: Niklas 

 

Referent: Camilla 

 
Ordstyrer: Gitte 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Spisepause 

3. Nyt fra bestyrelsen 

a. Opfølgning på møde med Kim Kærgaard / Camilla (B) (40) 

b. Drøftelse af værdigrundlag / Alle (D) (30) 

c. Udkast til dagsorden for afdelingsmøde i 13/9-16 / Alle (15) 

4. Økonomirapportering 

5. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a. Indbakken gennemgås og der svares på div. Henvendelser 

OBS. Ingen mailbesvarelse i dag. 

6. Nyt fra udvalg 

a. Haveudvalg: 

i. Behandling af kløver i græsset 

ii. Rådighedsbeløb til arbejdsdage 

7. Div. Tiltag og indkomne forslag 

a. Fastsættelse af dato for drøftelse af afd. Værdigrundlag 

b. Retningslinjer for storskrald / Peder (5) 

8. Gennemgang og godkendelse af referat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. 

Godkendelse 

af referat og 

dagsorden  

Der bruges 5 minutter til at omprioritere (tid/rækkefølge) dagsorden, 

da der er punkter, som skal prioriteres inden sommerferie. 

 budget (haveudvalg) 

 budgetmøde med øjba 17/8 

 dagsorden for afd.møde 13/9 

 storskrald 

 nye beboere 

 dato med Kim Kærgaard 

 

2. 

Meddelelser/

orientering 

fra 

bestyrelsens 

medlemmer  

Budgetmøde: 

Der er budgetmøde med øjba 17/8 kl.18. Her skal der præsenteres 

haveudvalgets budget for næste års udendørs vedligehold.  

 

Dagsorden for afd.møde 13/9: 

Borgerhuset skal bookes: 

Bestyrelsen taler for at bruge borgerhuset. Hvis ikke dette er muligt, 

vil vi tænke i alternativet. 

 

Bestyrelsens medlemmer: 

- Formand: Radoor (2014-2016) genopstiller ikke 

- 2årig: Camilla (2014-2016) genopstiller 

- 2 årig: Vibeke (2014-2016) genopstiller ikke 

- 2 årig: Lisbeth (2015-2017) trækker sig 

- 2 årig: Niklas (2015-2017) trækker sig 

- 1 årig: Sofie (2015-2016) genopstiller ikke 

- 1 årig: Jonas (2015-2016) genopstiller ikke 

- Suppleant: Gitte (2015-2016) genopstiller 

- Suppleant: Peder (2015-2016) overvejer at stille op til 

bestyrelsen 

 

Bestyrelsens forslag: 

Vi foreslår at få lavet luftgennemstrømning i skurene. 

 

Traktement: 

Bordopstilling lige som sidste år. 

Vi serverer kaffe, sodavand, frugt og småkager  

 

Årsberetning: 

Der laves et udkast til årsberetning, som bestyrelsen gennemgår på 

mødet i august. Den læses op på mødet. 

 

Fremlæggelse af budget: 

Bestyrelsen fremlægger budgettet 

 

Valg af referent: 

 

Camilla og 

Gitte tager 

med. 

 

 

Vibeke sørger 

for at booke 

lokale. 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

(Jonas og 

Peder) vil 

rundspørge i 

afdelingen om 

andre beboere 

vil stille op til 

bestyrelsen.  

 

 

 

 

Camilla 

indsender 

forslag til 

Lene Willis. 

 

Sofie vil stå 

for indkøb. 

 

 

 

Lisbeth prøver 

at skrive 

noget 

sammen. 



 

Camilla 

 

Valg af dirigent: 

Gitte 

 

3. 

Økonomirap

portering  

 

  

4. Nyt fra 

udvalg 

Haveudvalg: 

a) I starten af året lavede udvalget et budget for planlagt 

vedligehold af udearealerne i afdelingen. Budgettet blev ikke 

godkendt grundet manglende afsat økonomi hertil. Ved 

budgetmøde med øjba 17.8. bliver haveudvalgets budget 

forelagt med sigte på at have penge til næste års udendørs 

vedligehold/arbejdsdage. 

 

b) Kløveret i græsset kvæler græsset og ødelægger plænerne. 

Bestyrelsen ønsker at bekæmpe det, og forhører sig ved øjba 

om, der kan bruges penge her på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Div. tiltag 

og indkomne 

forslag  

Storskrald: 

I april vedtog bestyrelsen at lave et felt til storskrald for afd. 

beboere. Dette for at skåne beplantning omkring skraldeøerne, samt 

undgå at skraldecontainere ikke bliver tømt, når der står storskrald 

omkring skraldeøerne. Feltet er IKKE til henstillet storskrald, men 

skal kun benyttes, når der laves en bestilling på storskrald. 

I samme ombæring indskærper bestyrelsen, at feltet bruges efter 

kommunens regler for storskrald. Disse regler skal overholdes for at 

undgå permanent beholdning af skrald på pladsen dvs. bl.a.: 

 at afhentning af storskrald skal bestilles på nettet af hver 

beboer 

 der stiller storskrald ud, storskrald først må stilles ud aftenen 

inden afhentning eller samme morgen 

 at hver type af mindre skrald skal lægges i en klar plastpose.  

Yderligere regler fremgår af kommunens hjemmeside: 

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/

Home/Affald/Privat/Affaldsordninger/Storskrald/Sorteringsliste.aspx 

 

 

Nye beboere: 

Der er 3 nye beboere i afdelingen. De skal bydes velkommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitte, Vibeke 

og Camilla 

byder de ny 

velkommen. 

6. Eventuelt  OBS! Ingen bestyrelsesmøde i juli, selvom det står angivet på 

den uddelte kalender. 

 

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Privat/Affaldsordninger/Storskrald/Sorteringsliste.aspx
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Privat/Affaldsordninger/Storskrald/Sorteringsliste.aspx


 

 Der er stadig ikke afsat tid til at drøfte værdigrundlag. Måske 

kan der findes en hverdag i august? 

7. 

Gennemgang 

og 

godkendelse 

af referat 

Punktet blev ikke nået, referatet sendes ud til godkendelse. 

Opfordring til hurtigt gennemgang, korrektur og godkendelse. 
 

 

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 15/8 ved: Gitte 322 

 

Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsen i tidsrummet fra 20.00-20:30, hvor 

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 
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