
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 24, tirsdag d. 20. april 2021 

 

 

 
Dagsorden: 

 

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af referat fra 15. jan 21 

3. Ny konstituering i bestyrelsen 

4. Fællesarrangement for alle beboere 

5. Evt. 

 

I mødet deltager: Louise Sørensen, Sofie Markussen, Nina Svendsen og Flemming Bang 

 

 

Ad 1: Flemming skriver referat 

 

Ad 2: Referat af 15 jan. 21 godkendt 

 

Ad 3: Pga. flytning udtræder Louise af bestyrelsen. Suppleant Sofie indtræder som fuldgyldigt 

medlem. Bestyrelsen konstitueres med Flemming som formand indtil nyvalg i september. 

Kontoret og beboerne orienteres herom. 

Louise afleverer nøgle til fælleslokale og Sofie står fremover som ”nøgleholder”. Louise tjekker op 

på om der er yderligere overdragelser i forb. med formandsskifte. 

 

Ad 4: Corona har stillet sig i vejen for tidligere initiativer til at samles, men nu ser det ud til at 

kunne lade sig gøre. 

Vi vil gerne lave et mindre og uformelt arrangement hvor det primære formål er at vi som beboere 

kan hilse på hinanden. 

Herudover er vi i bestyrelsen lidt i vildrede om hvad vi skal stille op med fælleslokalet. Så vi vil 

lave en fremvisning af lokalet under Villa Fairhill for at få nogle kvalificerede bud på hvad det evt. 

skal bruges til. 

(vi aftaler at Flemming henvender sig til administrationen mhp. en nærmere afklaring af hvad vi 

egentlig må bruge det til) 

Det aftales at Sofie laver en indbydelse til søndag d. 30. maj kl. 16.00. Nina vil bage småkager. 

Sofie og Flemming laver kaffe. Øl og sodavand har vi. Flemming indkøber lidt chips el.lign. 

Vi skal naturligvis overholde Corona-regler. P.t. kan vi forsamles ude med op til 50 og inde 10. 

I forhold til fremvisning af fælleslokalet kan vi evt. dele os op i grupper (vi skal nok henstille til 

brug af mundbind når vi er indendørs). 

 

Ad 5 

– Der skal følges op på om regnskab for afd. er færdigt. Om der kommer nyt årshjul fra 

administrationen, hvornår der er første ”markvandring”, evt. ændring af aconto varme. 

– Der er p.t. udskiftning i 3 lejligheder. 

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 22. juni kl. 19.15 

 

Referent: Flemming 


