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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde afd. 11 og 17 
Marts 2018  
 

Dato: Tirsdag d. 20.03.2018 kl. 17.00-19.00 
Deltagere: Heidi, Marianne, Louise, Britta, Benny, Veronica (kortvarigt) 
Fraværende: Afbud Anne 
Referent: Heidi 
 
 

Dagsorden Referat Opfølgning/ansvarlig 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt  

2. Gensidig orientering a. Elvan er blevet informeret om, at vi ikke er 
helt tilfreds med rengøringen. Toffen bl.a. 
synes at være blevet glemt noget tid. 

b. Havevandring 24/4 (fællesarealer og 
nyetableringer). 

Louise laver 
afkrydsningssedler til 
Elvan som hænges 
op de respektive 
steder. 

3. Beboersager 1. Lene Gry, efterspørger nedkørsler ved 
boliger med elkørertøjer. 

2. Gerda VT67 og Anne Mette VT87 klager 
over fuglefodring på jorden hos Pernille 
VT59 og Lone VT65 

Afvist. Beboere 
flytter jo. 
Heidi kontakter 
administrationen 
ang. en klage 

4. Opfølgning på opgaver fra 
sidste referat 

Vi har alt for mange løse ender særligt opgave 
som sidder fast i administrationen. Vi skal have 
udarbejdet en komplet opgaveoversigten asap. 

Heidi sender 
materiale til Louise 

5. Opgaveoversigt – kan den 
gøres fælles? 

Oversigten lægges på bestyrelsens 
Googlekonto, så alle kan tilgå den 

Heidi sender login til 
alle 

6. Beboermødet – evaluering 
 

- Mødet gik fint, stemningen var god 
- Rart at få en fornemmelse af hvad 

beboerne er optaget af 
- Idéen med at have en BL-repræsentant 

til at afklare formalia er fin 

 

7. Oplæg fra 
administrationen ang. 
selskabslokalet 

 

Bestyrelsen er positive overfor 
administrationens indstilling om at anvende 
VT284 til noget andet. Forslaget sættes til 
afstemning på det ekstraordinære 
afdelingsmøde 

Heidi melder tilbage 
til admin. 

8. Campingvognsparkeringen 
– skal den nedlægges? 

 

Vi mangler p-pladser og derfor vil vi gerne sikre, 
at beboerne ønsker, at campingvognsparkering 
er en service vi skal tilbyde. Sættes til 
afstemning på det ekstraordinære 
afdelingsmøde 

Heidi laver forslag 

9. Bevilling af 2 
bordebænkesæt til 
trekanten 

Der bevilliges 2 bordebænkesæt og 1 
barnebordebænkesæt, så området kan komme i 
brug nu i foråret. 

Heidi bestiller 

10.  Koldtvandsmålere til 
afstemning? 

 

Vi tager forslaget til afstemning Marianne udarbejder 
forslag og 
undersøger økonomi 
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11.  Ekstraordinært 
afdelingsmøde 16. April 

a. Indkaldelse m. dagsorden skal ud 2 uger før 

b. Forslag skal udarbejdes 

Praktiske opgaver kan uddelegeres til 
bestyrelsesmødet 12.04 

Heidi beder kontoret 

sende indkaldelse 

Heidi sender 

forslagene ud til 

kommentering 

12.  Status på 
gæstelejlighedsregnskab 

Louise har estimeret et beløb, Marianne løber 

det igennem før vi henvender os til Bjarne 

Tages op igen på 

næste møde 

13.  Emner til VT-nyt Indstillet indtil Anne er tilbage  

14.  Skånejobber til 
udlejningsaktiviteterne? 

Hvis vi ikke finder en beboer til at tage over… 

Kan vi finde en elektronisk løsning? 

Britta undersøger 

betingelserne 

Louise undersøger 

15.  Eventuelt - Kan man sidde i bestyrelsen, hvis man 

gentagende gange nægter at følge 

reglement? Kan man lave reglen? 

 

- Britta orienterer om, at ghettoplanen 

har ædt en ganske stor del af 

landsbyggefonden. Hvad betyder det 

for os? 

 

- Gåklubben tager gerne flere 

medlemmer, de vil gerne have en 

reklame i VT-nyt 

 

- Vi skal have fulgt op på punkterne fra 

beboermødet 

 

- Veronica har trukket sig fra bestyrelsen 

med øjeblikkelig virkning 

 

- Marianne gør opmærksom på, at 

varmemestrene endnu ikke har fældet 

en række træer, som skulle fældes 

ifølge gårdvandringen 

Heidi kontakter BL 

 

 

 

Heidi snakker med 

HB (Søren) 

 

 

 

Marianne noterer til 

VT-nyt 

 

 

Louise skriver 

emnerne i 

Opgavelisten 

Heidi indkalder 1. 

suppleanten 

 

Marianne kontakter 

Per 

 


