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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 20. oktober 2022 

 

Deltagere: Pia Jørgensen, Annette Waldorf, Ebbe Foged, Thomas Hansen, Maria Hansen 

Afbud: - 

 

Referent: Maria Hansen 

 

1. Informationer til nyankomne bestyrelsesmedlemmer 

Kort information til de nye medlemmer og gennemgang af de verserende sager og div. 

arbejdsopgaver.  

 

2. Arbejdsopgaver og fordeling af ansvarsområder 

Flg. Ansvarsområder skal fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne: 

 Drift 

 Økonomi 

 Leverandører 

 Projekter 

o Affald 

o Bad/køkken 

 Vision 

 Kommunikation 

o Hjemmeside 

o IT 

o Fællesdrev  

Thomas laver et udspil over fordeling af ansvarsområder til drøftelse på næste møde.  

Derudover fælles brainstorm over emner, som bestyrelsen fremadrettet skal arbejde med.  

Thomas udarbejder en struktureret liste, hvor der løbende kan tilføjes nye emner.  

Herefter fælles gennemgang og prioritering af de vigtigste emner (se pkt. 4) 

 

3. Kommunikation i Bestyrelsen  

Det er aftalt at Thomas er ansvarlig for at besvare beboermeddelelser. Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer sættes på mails cc til orientering.  

Ved næste møde drøftes aftaler for den interne kommunikation i bestyrelsen vedr. mail og 

telefonopkald.  

 

4. Plan for kommende periode  

Det blev aftalt at bestyrelsen arbejder med følgende punkter i den kommende periode (punkter er 

oplistet i prioriteret rækkefølge):  

 Funktionsbeskrivelse for ejendomskontor  

 Årshjul 

 Kommunikationsveje/mail/hjemmeside  

 Grønne områder 

 Bad/køkken 

 



 

2 
 

5. Eventuelt 

 

 Indvendig vedligeholdelseskonto 

Forslag om at bestyrelsen gennemgår og præciserer reglerne for beboernes indvendige 

vedligeholdelseskonto, så der sikres forankring på ejendomskontoret. Dette skal sikre at 

allerede vedtagne regler bliver overholdt ens for alle beboere.  

 

 Aktivitetsudvalg 

På sidste afdelingsmøde blev der efterspurgt sociale arrangementer for beboerne i 

Frydenhøjparken. Da bestyrelsen gerne vil bakke op om aktiviteter der kan styrke 

fællesskabet i Frydenhøjparken, blev det aftalt, at der skal nedsættes et aktivitetsudvalg. 

Udvalget skal bestå af beboere og en repræsentant fra bestyrelsen. I næste nyhedsbrev vil 

vi opfordre interesserede beboere til at melde sig til aktivitetsudvalget.  

 

 

6. Næste møde 

Bestyrelsen mødes næste gang d. 1. november 2022 kl. 17.00.   

 


