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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde afd. 11 og 17 
Februar 2018  
 

Dato: Torsdag den 15.2.2018 kl. 17.00-19.00 
Deltagere: Heidi, Marianne, Veronica, Louise, Britta, Benny 
Fraværende: Ferieafbud fra Anne 
Referent: Heidi 
 
 

Dagsorden Referat Opfølgning/ansvarlig 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 

Godkendt med sletning af forslag om 
forlængelse af bestyrelsesmøder punkt 4 – 
dette har vi stemt om for nyligt. 

 
 

2. Gensidig orientering a. Træfældningssagen er lukket 
 

 

3. Beboersager 1. Lene Gry: Der har ligget vasketøj i nr. 
370 i ugevis. 
 

2. Lene Gry: Problemer parkeringer på 
brandveje 
 

3. Stig og Signe, nr. 13: Foreslår et 
puslebord i Fælleshuset 
 

4. Gitte, nr. 4: Utilfreds med madrasserne i 
gæstelejlighederne 

 

Britta tjekker op på 
det 
 
Bestyrelsen mangler 
sanktionsmuligheder 
 
Heidi bestiller ved 
Per 
 
Vi indkøber nye 
topmadrasser (90cm) 

4. Opfølgning på opgaver fra 
sidste referat 

Udsat  

5. Mødestruktur a. Ny struktur? Supervisionsstrukturen: 
Emnet præsenteres, afklarende spørgsmål, 
hver medlem har 30 sekunder til at udtale 
sig. 
Vi prøver det af ved passende emner. 

 

6. Beboermøde (ordstyrer, 
repræsentant fra BL?) 
 

Hvem gør hvad? 
- Stille borde op MARIANNE 
- Lave kaffe/kage VERONICA 
- Stille projekter op MARIANNE 
- Indkøbe vand BENNY 
- Købe kage HEIDI/BENNY 

 

7. Forslag til aflukke af 
sorteringspladsen 
v/Jannik 

Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, om at 
lukke pladsen af med en skydelåge langs skuret 
og sætte plexiglas i åbningerne. Det er en 
billigere og pænnere løsning. 
Vi ønsker at beholde indgangen ved trappen, så 
der skal en låge i. 

Heidi melder tilbage 
til Jannik 

8. Forespørgsel fra Jannik 
om procedurer omkring 
afskaffelse af fældede 
træer 

Bestyrelsen er enig om, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at fældet træ skal udleveres til 
beboere. Hvem skal holde styr på hvem, der har 
fået og hvem, der næste gang skal have? 

Heidi snakker med 
Jannik 
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 Kan træet sælges? 
Kan vi bruge det i driften? Flis til våde området? 
Naturlegepladser? 

9. Ny nøgleholder til VT 192? 
 

Slås op i VT-nyt. Hvis der ikke er frivillige, kan 
konsekvensen blive, at aktiviteten foreslås 
nedlagt på et afdelingsmøde. 

Marianne laver en 
”arbejdsbeskrivelse” 

10. Administration af 
gæsteværelser 

 

Slås op i VT-nyt. Hvis der ikke er frivillige, kan 
konsekvensen blive, at aktiviteten foreslås 
nedlagt på et afdelingsmøde. 

Marianne laver en 
”arbejdsbeskrivelse” 

11.  Aktivitetsrummet i 

Fælleshuset – vedligehold 

Bestyrelsen skal stå for at indkøbe bat og bolde. 

Aktivitetsrummets fremtidige udformning ”må 

tide vise”. 

Benny indkøber 

12. Pejsen i Fælleshuset Pejsen bliver ikke vedligeholdt. Den skal enten 

holdes eller blændes af. Vi lader det være op til 

beboerne på det ekstraordinære 

afdelingsmøde, hvor vi synliggør udgiften. 

Heidi spørger Per om 

udgift til vedligehold 

Bestyrelsen laver 

forslag til afd.mødet 

13. Legepladsoplæg Oplæg med korrektion godkendt (babygynge i 

stedet for fugleredegynge nr. 2) 

Legepladsudvalget 

udarbejder forslag 

14. Pernilles overtrædelser 

af reglement 

Ny driftschef – nye tider? Tages på 

gårdvandringen 

 

15.  Eventuelt - Kan vi få strøsand i stedet for salt? 

- Vi kan blive bedre til at henvise til 

beboerhenvendelser/mail/ring, når vi 

bliver passet op på gaden. Notits til VT-

nyt. 

- Dato til kontoret for gårdvandring i April 

- Vil Anne træde i Brittas sted i Grønt 

Udvalg? 

- Britta præsenterer oplæg fra Grønt 

Udvalg om beplantning ved 

legepladsen. 

- Få lukket Thomas regnskab NU! 

Heidi spørger 

 

 

 

 

Heidi fikser 

 

 

Bestyrelsen læser 

oplægget igennem 

hjemme 

Heidi kontakter 

Bjarne 

 


