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 Afdelingsbestyrelsesmøde  

 

Punkt Referat Aktion 

1. Valg af referent Lisa Skov  

2. Konstituering af 

bestyrelsen 

Formand: Lisa Skov 

Næstformand: Bo Suhr Svensson 

Kasserer: Morten Mørck 

 

3. Evaluering af Ekstra 

ordinær 

generalforsamling og 

afdelingsmøde + 

godkendelse af referat 

(bilag) 

Godkendt 

 

Hvis der indkaldes til to møder, skal begge dagsordner 

sendes ud igen, så vi sikrer optimalt tidsforbrug. 

Et godt og konstruktivt møde. 

 

 

4. Indskud opsættes? 

Drøftelse og beslutning 

Vi sætter indskud til maksbeløb, det skal iværksættes.  

Maks 100% 

 

 

5. Årshjul til drøftelse 

(Lisa- bilag) 

HP burde deltage i alm. Bestyrelsesmøder. Orientering 

om Drift for at fremme samarbejdet. 

OBS julefrokost 

Novembermøde, se på budget for at se, om der skal 

iværksættes noget. 

Rettelser laves og sendes til bestyrelsen 

 

 

 

6. Opgaveoversigt 

gennemgås (bilag) 

Rettelser laves og sendes til bestyrelsen  

7. Drøftelse af arkiv. 

Skal det indskannes og 

opbevares hos UBS? 

Beslutning tages. 

Vi udskyder og ser om behovet er der. 

Der bliver dannet et overblik over diverse mapper på 

kontoret. 

 

8. Sag i 

beboerklagenævnet. 

Drøftelse. 

Ekstra syn foretaget d.d. 

Der blev orienteret om synet og de vedtagne tiltag. 

Gregers skriver til beboerklagenævnet og beboeren 

 

9. Udvidelse af have 

(bilag) 

Der gives besked til beboer om, at vi forsat arbejder på 

sagen, da der er uafklarede ting. Vi vender tilbage til 

beboer, så snart det er afklaret. 

 

 

10. Møde med UBS 

vedr. ”drift, hvad gør 

vi”? Dato skal findes. 

Kundemøde, drift og årsbudget. 

UBS inviteres 18/11 kl. 18. 

 d. 11/11 kl. 18 

 

Hele holdet (Jan, Iben, Gregers) 

 

 

11. Oversigt over 

kontakter, hvem svarer 

på hvilke mails?  

Punktet udskydes til næste gang. 

Hver især noterer til næste gang, hvor man ønsker at 

bidrage. 

 

12. Procedure, Der undersøges hos UBS om depositum på eks. køleskabe  
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udskiftning hårde 

hvidevarer 

er lovlig. 

Tages tages op på næste møde. 

13. Nyhedsbrev – har vi 

noget? 

Ryd op efter jer selv ved skralderummene 

Kloaker i krybekælder renses i hele bebyggelsen 

Reperation af alle rør i krybekælder 

Tagrender og nedløbsrør renses/istandssættes 

Opretning af gangarealer især omkring dæksler de mest 

udsatte steder. 

 

Bestyrelsen overvejer den fremtidige drift og hvordan det 

løses bedst. 

 

Udvalg: 

Fastelavn 

Loppemarked 

+ råderet og markiser. 

Tilmeld vores nyhedsbrev! 

Vi arbejder videre med markiser og overdækning. Vi 

mangler beboerinddragelse. 

 

 

 

 

14. Udhængsskabe 

(bilag) 

Udskydes til næste gang  

15. punkter til næste 

gang 

Julefrokost 

Containergård 

Udhængskabe 

Kontakter 

Procedurer omkring hårde hvidevarer. 

Arbejdsgruppe vedr. eksisterende overdækninger og 

markiser og overblik over tilladelser hertil. 

 

 

16. Evt. - Manglende isolering i 5. rums, Hvad koster det og 

hvordan financieres det? 

- Er der kompensation for ”kulde” 

udhængsværelserne- vi forespørger Gregers. 

- Indhentes oplysninger fra tekniks forvaltning vedr. 

markiser og overdækning i haven. 

- Opstøve evt. tidligere procedurer/principper. 

 

   

 


