
 

Dagsorden og referat afd. 21 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Data om mødet  
 
Dato: 19/9 

 
Tid: 20-22 

 
Sted: 346 

 
Kig forbi: 20-20.30 

Mødedeltagere: Birte, Inge, Gitte, Peder, 

Radoor, Camilla og Christian 

 
Afbud:  
 

Fraværende:  
 

Referent: Camilla 

 

O: orientering  

B:beslutning  

D:drøftelse  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

a) Gennemgang/godkendelse af referat fra afdelingsmøde (B, 10min) 

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

2. Meddelelser/orientering fra bestyrelsens medlemmer 

a) Præsentation af bestyrelsesmedlemmer (O, 15min)  

b) Valg af bestyrelsesposter (B, 10min) 

c) Afstemning af forslag til udvidelse af det grønne område. 

d) Året ud (D, 15min) 

3. Økonomirapportering  

a) Budgetgennemgang ved Morten og Henrik fra øjba (30min kl. 20-20.30) 

4. Kommunikation, mails og div. henvendelser 

5. Mail om dato for møde 

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

b) Nyt kodeord på bestyrelsens mail (B, 5min) 

6. Nyt fra udvalg 

a) Dato for møde med hele haveudvalget ift næste års arbejdsdage (B, 10min) 

b) Teknisk udvalg (punktet flyttes til næste møde)  

7. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Referat:  Underpunkter:  Opfølgning/ 

Ansvarlig:  

1. Godkendelse af 

referat og dagsorden  
a) Gennemgang/godkendelse af 

referat fra afdelingsmøde  

Bestyrelsen godkender referatet 

 

b) Gennemgang/godkendelse af 

mødets dagsorden  

Godkendt. 

Camilla indsender til 

Lene Willis, så det 

kan udsendes til 

beboerne. 

2. 

Meddelelser/orientering 

fra bestyrelsens 

medlemmer  

a) Præsentation af 

bestyrelsesmedlemmer  

Runde hvor ny bestyrelse præsenterer 

sig selv kort med baggrunden for at 

være med i bestyrelsen. 

Fremadrettet afholdes møder hos Inge 

og møder afholdes fra 19-21 

 

b) Valg af bestyrelsesposter  

Kasserer: Kristian Radoor. Ansvarlig for 

gennemgang/overblik af økonomi. 

Næstformand: Gitte B. Aarslev. Træder 

til ved bestyrelsesmøder, når 

formanden er fraværende. 

Referent: Camilla. Ansvarlig for 

udfærdigelse af referater fra 

bestyrelsesmøderne. 

Ordstyrer: Skiftende. Ansvarlig for 

udfærdigelse af dagsorden, samt 

mødeleder ved møderne. 

 

c) Afstemning af forslag til udvidelse 

af den grønne område. 

Der stemmes herom:  

For: 5 

Imod: 0 

Det vedtages at forslaget kan komme 

med på det ekstraordinære 

afdelingsmøde i oktober. 

 

d) Året ud 

Bestyrelsesårets ansvarsområder. 

Værdigrundlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktet overflyttes til 

næste 

bestyrelsesmøde.  

 



 

3. Økonomirapportering  

 
a) Budgetgennemgang ved Morten og 

Henrik fra øjba  

En anden gang kan et enkelt punkt 

tages ud af budgettet, så det kan 

godkendes og senere tages stilling til 

det punkt man ikke kan godkende. Nu 

skal der afholdes ekstra ordinært 

afdelingsmøde med afsæt i at 

godkende budgettet for afdelingen. 

Tidligst kan det blive i oktober. Det 

betyder at huslejestigningen kommer 

til at løbe over 11 mdr. fremfor 12 

mdr.  

 

b) Terrassevedligeholdelse 

Vedtages på ekstraordinært møde om 

vedligeholdelse af terrasser 

vedligeholdes af øjba eller enkelte 

beboer. 

Overtager lejer, skal der planlægges 

anden vedligehold. Evt. påtænkes 

hyppigere skift af lærketræet, når ikke 

anbefalede behandling fra SCANdic Byg 

følges. Tillige frafalder garantien herpå. 

Scandic vurderer at nuværende levetid 

på lærketræet er 50-100 år.  

 

 

 

 

Afdelingsbestyrelsen 

indkalder med 14 

dages varsel. Tjek 

mulig dato i 

beboerhuset. 

 

Morten vil stå for 

skriv til indkaldelsen, 

samt deltage på 

mødet og forklare 

konsekvenserne.  

4. Kommunikation, 

mails og div. 

henvendelser 

 

Kristian Radoor tager kontakt til Vibeke og 

afsøger om man kan få lavet en mailliste over 

beboerne fra øjba. Privat e-mailadresserne fra 

bestyrelsesmedlemmerne skal i øvrigt 

frakobles ekspresso servicen. Det er nok at 

der sendes besked til bestyrelsesmailen. 

Kristian Radoor 

ændrer desuden kode 

på bestyrelsesmailen. 

5. Nyt fra udvalg a) Dato for møde med hele 

haveudvalget ift. næste års 

arbejdsdage  

I november inviteres haveudvalget ind 

til drøftelse om det kommende år. Det 

vedtages at aktivitetsudvalget også 

inviteres ind til bestyrelsesmøde. 

 

OPFORDRING til afdelingens beboere. 

Hvis der er tanker/ideer til hvordan 

arbejdsweekends kan udformes eller 

foranstaltes, så send en mail 

(almenplus@gmail.com) til bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:almenplus@gmail.com


 

herom. Så vil haveudvalget tage input 

med i deres planlægning. 

 

b) Teknisk udvalg  

Referat fra mødet med Lars Bertelsen. 

 

 

 

 

 

Punktet flyttes til 

næste møde.  

 

6. Div. tiltag og 

indkomne forslag  

Bestyrelsesmøde i december afholdes den 

5/12. 

 

7. Eventuelt  Etablering af udvalg til velkomst af nye 

beboere. 

 Peder vil gerne gå ind i det tekniske 

udvalg. 

 

8.Godkendelse af 

referat 

Referatet læses op og godkendes af 

bestyrelsen. 
 

 

Mødet den 24/10 holdes ved Inge nr. 286:  

 
Husk du er velkommen til at kigge forbi bestyrelsen i tidsrummet fra 19:00-19:30, hvor spørgsmål mv. vil blive besvaret. 


