
 
 

 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet 

 

Dato: 25-04-16 

Tid: 20-22 

Sted: 322 

Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: 

Lisbeth, Jonas, Peder, 

Camilla, Sofie og Gitte. 

Afbud: Kristian, Vibeke 

Fraværende: Niklas 

Referent: Camilla 

Ordstyrer: Gitte 

 

 
D=Diskussion 

B=Beslutning 

O=Orientering 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min) 

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Procdure for bytning af arbejdsdage /Jonas (20) (D) 

b) Valg af næstformand (15) 

3. Økonomirapportering 

a) 
 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

a) Mailindbakken gennemgås, og der svares på henvendelser. /Lisbeth (10) 
 

Ingen pause  
 

5. Nyt fra udvalg 

a. Bygge teknisk udvalg – status på opstart. /Gitte (5) 

b. Aktivitetsudvalget (20) (B) 

i. Udlejning/Udlån af fælles telte? 
 

6. Div. tiltag og indkomne forslag 

a) Facebook - Medlemmer kun for beboer (5) (B) 

b) Plan for græsslåning - fremtidig løsning? (20) 

c) Fast plads til stor skrald? (5) 

 



 

 

 

Referat: Underpunkter: Opfølgning/ 

Ansvarlig: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Dagsordens punkter godkendt.  

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Procedure for 
bytning af 
arbejdsdage. 
Forespørgsel på hvem der 
hænger på "fejlen", hvis en 
bytning af arbejdsdage går i 
kludder.  
 
Når man bytter arbejdsdage, 
krydses der på listen ud for det 
husnummer, der arbejdes for. 
IKKE ens eget. 
 
Hvis medlemmer ikke kan bytte 
arbejdsdag skal de henvende sig 
til ØJBA. 
 
OBS! Ændring til retningslinjer 
for arbejdsdage: Der skal ikke 
skrives til bestyrelsen. 
 
b) valg af næstformand 
Bestyrelsen har anset at der er 
behov for en næstformand, da 
bestyrelsen bør være 
beslutningsdygtig ved alle 
møder. Bestyrelsen indstiller 
Camilla. Camilla takker ja til 
indstillingen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Det er fremmødte, 
der skal sørge for at 
krydse rigtig af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Økonomirapportering 

Kassereren er ikke til stede. 
Punktet udgår. 

Camilla kontakter 

kasserer (Radoor) 

mhp. opfølgning 

på konto til 

haveudvalget, så 

der er økonomi til 

rådighed på 

arbejdsdagene. 

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

Mails angående fravær ved 
arbejdsdage. Bestyrelsen svarer, at der 
skal rettes henvendelse til ØJBA, når 
der er forhold, der gør, at man ikke kan 
deltage I arbejdsweekends.  
 

 

 



5. Nyt fra udvalg 
a) Byggeteknisk udvalg – status på opstart. 

Udvalget afventer kopi af synslister ved 

indflytning. Afventer desuden svar fra 

synsinspektør Lars Bertelsen.  

 

b) Aktivitetsudvalget. 

Drøftelse omkring udlån/udlejning af afdelingens 

telte. Aktivitetsudvalget har ved tidligere møde 

besluttet, at teltet ikke er til udlån til 

enkeltpersoner. Teltet er indkøbt til foreningen, og 

er til fælles brug.  

 

a) Udvalget vil 

tage ind til ØJBA 

og få møde I 

stand. 

 

b) Bestyrelsen 

vedtager 

enstemmigt, at 

teltene ikke kan 

lånes ud til 

enkeltpersoner.  

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag 

a) Facebook 

Ved gennemgang af medlemslisten på vores FB 

side, kommer det frem, at flere medlemmer er 

fraflyttet. Eller aldrig har boet har boet i 

afdelingen. Disse bør fjernes, da gruppen er lukket 

og tænkt som opslag kun for beboere. 

 

b) Plan for græsslåning 

Bestyrelsen drøfter, hvordan arbejdsplan for 

græsslåning skal udformes. Flere elementer er skal 

overvejes; antal nøgler I omløb, antal beboere der 

varetager opgaven, græsslåningstjans evt. I bytte 

for arbejdsdag.  

 

Der inviteres til “undervisningsdag” på 

græsslåningsmaskine den 4. maj. Klokkeslæt 

følger. 

 

Camilla og Peder har nøgler til skuret. De skal 

kontaktes 1-2 dage, inden man påtænker at slå 

græs. Bestyrelsesmedlemmerne låser op. Nøglen 

udleveres ikke.  

 

c) Fast plads til storskrald. 

Drøftelse omkring opstilling af storskrald.  

 

For at beskytte beplantning, beslutter bestyrelsen 

at optegne område på P-plads bag ved blok 9, som 

fremover skal bruges til storskrald. Her vil lastbil 

let kunne tilgå fremsatte elementer.  

Gængse regler for udsætning af storskrald skal 

stadig følges.  

a) Gitte tager 

kontakt til Max for 

at få slettet 

uvedkommende 

medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Gennemgang og 

godkendelse af referat 

Punktet blev ikke nået. Camilla rundsender 
referat og opfordrer 
til hurtige 
tilbagemeldinger. 

Punkter til 

kommende møde: 

-Drøftelse af gavepolitik v/Vibeke 
-Haveudvalg - Økonomi v/Peder 
-Sandkassesand, skiftning heraf. 
-Referater til godkendelse fra ØJBA. 
-Portrætfoto af bestyrelsen på opfordring af 
bestyrelsen. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 23. maj i nr.: 322 

 

Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsesmødet mellem 20-20.30, hvor 


