
Bestyrelsesmøde torsdag d. 13. februar 2014 

 

Tilstede: 

Kristian  Mark  Martin  Katrine  Anita (referent) 

 

Dagsorden 

1. Planlægning af ekstraordinær generalforsamling 

2. Opfølgning på infomøde 

3. Fastelavnsfest 

4. Låge ved 2 plans 

5. Nøgle til kælderrum 

6. Filmaften 

1. Eventuelt 

 

Ad 1: Planlægning af ekstraordinær generalforsamling 

Der skal undersøges, om der er mulighed for at brevstemme eller udstede fuldmagt til e

n anden, som kan stemme i ens sted. Dette gøres på opfordring fra beboer, der stillede f

orslag om dette på Facebook siden. 

Mark spørger Lars i morgen (d. 14. februar) om mulighederne for brevstemme eller udst

edelse af fuldmagt, samt aftaler dato for generalforsamling. 

 

I forbindelse med forslaget, har bestyrelsen besluttet at stå samlet om at præsentere forsl

aget om Waoo i afdelingen, og ellers forholde sig neutralt i diskussionen. 

Opstilling af tidsbegrænsning for at begrænse længden på generalforsamlingen - dette g

øres ved en stram ordføring fra ordstyre. 

 

Angående løbeperioden på aftalen med Waoo undersøger Martin nærmere om, der er tal

e om en bindingsperiode på 3 eller 5 år. 

 

Ad 2: Opfølgning på infomøde 

Den generelle stemning blandt de opmødte til informationsmødet var at Waoo skulle ins

talleres. 

 

Repræsentanten fra Waoo har tilbudt at komme på generalforsamlingen og svare på spør

gsmål. Dette har bestyrelsen valgt at takke nej til, da der har været afholdt informations

møde, hvor beboerne kunne komme og stille spørgsmål. 

Endvidere vil der på Facebook siden blive gjort opmærksom på, at spørgsmål kan rettes 

til Martin, som derefter vil tage spørgsmålene videre til repræsentanten fra Waoo 

 

Ad 3: Fastelavnsfest 

Dato for fastelavnsfest bliver d. 22. marts, hvor Kristian kommer til at være tovholder 



Beboerne vil blive inviteret via Facebook. 

Bestyrelsen sørger for drikkevare, snacks, tønde og præmier 

 

Ad 4: Låge ved 2 plans 

Skal lågen fortsat være låst og skal der sættes noget hegn op eller skal lågen låses op? 

Bestyrelsen vil arbejde på at indkøbe og plante hæk, hvor der er hul ned til kolonihavern

e.  

Mark og Kristian aftaler nærmere for processen 

 

Ad 5: Nøgle til kælderrum 

Pædagogerne har stemt og besluttet, at bestyrelsen ikke kan få nøgle til kælderrummet u

nder fælleshuset. 

Det vil blive undersøge om, der er tilknyttet kælderrum til varmemesternes bolig, og om 

bestyrelsen kan få adgang til dette. 

Alternativt vil bestyrelsen snakke med varmemesteren, om opsættelse kælderrum med a

fskærmning. Dette vil Kristian kontakte varmemesteren i forhold til 

 

Ad 6: Filmaften 

Begrænset opmøde ved første filmaften i dette år. Kan måske skyldes det korte varsel. 

Næste filmaften bliver d. 6. marts kl. 19.00, hvor der, vis muligt, vil blive vist Frost 

 

Ad 7: Eventuelt 

Møbler der flyder 

Oprydning af møbler der ligger og flyder og umiddelbart er uden ejer. 

Dette vil blive koordineret med varmemesteren i forhold til at sætte seddel op på tingen

e. Sedlen skal fjernes, hvis man ønsker at beholde tingene. De ting, hvorpå der stadig si

dder seddel, vil blive fjernet og midlertidig opbevaret, så fejlagtige fjernelser kan blive r

ettet. 

Kristian tager kontakt til varmemesteren. 

 

Møbler ved skraldespande 

Bede pædagogerne om at smide storskrald i storskraldskontainer 

 

Opslag på facebook 

Skriv oplæg på facebook omkring bestyrelsesmødet og lig op til forslag til sportslige akt

iviteter. 

 


