
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet: 20.06.2016 

 
Dato: Tid: 20-22 

Sted: 322 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Gitte, Peder, Camilla 

 

Afbud: Jonas, Sofie, Lisbeth, Radoor 

 

Fraværende: Niklas; Vibeke 

 

Referent: Camilla 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

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

b) Værdigrundlag for afd 21 / alle (30) (D) 

3. Økonomirapportering 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Indbakken gennemgås og der svares på div. henvendelser 

5. Nyt fra udvalg 

a) Haveudvalget; Gennemgang af arbejdsweekend /Peder (15)(O) 

6. Div. tiltag og indkomne forslag  

a) Fastsættelse af dato for videre drøftelse af værdigrundlag  

b) Storskrald, retningslinjer/Peder (5) 

7. Gennemgang af referat/Camilla (15) 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  

Ved konstatering af få fremmødte besluttes 

det at gentage dagsorden til onsdag den 29/6. 

Vi mødes i 322 kl. 17.30-20. Der er aftensmad 

til mødet. 

 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Opfølgning på møde med Kim 

Kjærgaard 

På baggrund af for få fremmødte dags dato, 

besluttes det at mødet med Kim onsdag den 

29/6 aflyses.  

 

b) Drøftelse af værdigrundlag for afd 21 

Der tales om afsæt for dannelse af 

værdigrundlag. Hvordan kan beboerne 

inddrages, og være med til at sætte ord på, 

hvordan afdeling 21 skal fremstå? En 

mulighed er at lave et 

udkast/spørgeskema/lign. at tale ud fra på 

afdelingsmødet. 

Camilla skriver til 

Kim. 

3. Økonomirapportering  

 

Punktet prioriteres til bestyrelsesmødet før 

afdelingsmødet. 

 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Mail udsendes om at P- og gangarealer skal 

skummes. 

 

5. Nyt fra udvalg Haveudvalget, gennemgang af 

arbejdsweekend: 

Der kommer sand til legepladsens sandkasse. 

Der indkøbes flere haveredskaber. 

 

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

a) fastsættelse af dato for videre 

drøftelse af værdigrundlag 

Drøftelse om hvorvidt det er realistisk at 

påbegynde proces omkring udfærdigelse af 

værdigrundlag. Punktet bør måske lægges op 

til fremtidig bestyrelse. 

 

b) storskrald, retningslinjer 

 

 

 

 

 

 

 

b) skydes til mødet 

onsdag den 29/6 

7. Gennemgang og 

godkendelse af referat 

Referatet er gennemgået af tilstedeværende 

bestyrelse. Og godkendt.  

 



 

8. Eventuelt   

 

Mødet den 29/6 kl. 17.30-20 holdes ved: 322 

 

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

spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


