
Afd. 24 Trøjborg 

Bestyrelsesmøde den 26. maj 2020 

Dagsorden 

1. Gennemgang af årshjulet. Hvilke opgaver venter os i det kommende år? 
2. Forretningsorden? 
3. Hvad skal fremtidige dagsordener indeholde? 
4. Mail fra Marie Louise 

a. Afd. 24`s   hjemmeside trænger til en "renovering". 
b. Cykelparkering skal der gøres noget ved. 
c. Ikke flyvesand i sandkassen (jeg så der gik nogen i denne uge og inspicerede sandkassen). 
d. "Spejl" ved udkørsel på Aldersrovej. Der er ingen udsyn. Måske skal de gule afmærkninger 

males op. 
e. Skiltning, så man kan se hvor 19 A er. 

5. Spørgsmål til kontaktperson 
a. a. Markvandring. Er det grundet Covid19 eller fordi vi er en ny afdeling, at mødet ikke er 

afholdt? 
b. Rimeligt niveau for forplejning til bestyrelsesmøder? 

6. Anvendelse af fælleslokalet. Fester? Yoga eller fredagsbar? Hvordan skal vi indrette det? 
7. Eventuelt. 

 

Referat 

1. Årshjulet blev gennemgået. 
2. Louise har ledt efter en forretningsorden, men har ikke kunnet finde nogen. Kontaktperson spørges 

til råds. 
3. Dagsordener skal indeholde en godkendelse på referat fra sidste møde, valg af referent, 

beboerhenvendelser, opfølgning på årshjulet, og opfølgning på igangværende sager. Til sidst 
eventuelt. 

4. Mail fra Marie Louise. 
a. Hjemmesiden. Vides ikke helt hvad der menes, men vi lægger referater ud på hjemmesiden 

efter godkendelse. 
b. Cykelparkering. Louise skiver til Peter (drifts- og servicechef) om de kaotiske forhold. 
c. Punktet afventer. Det ser ud til, at der i forvejen er fokus på dette. 
d. Flemming undersøger om det kan lade sig gøre at forbedre forholdene. 
e. Skiltning. Louise undersøger muligheden for bedre skiltning. 

5. Bestyrelsen har tilknyttet en kontaktperson som vi kan rådføre os med om stort og småt. Følgende 
spørgsmål skal stilles: 
a. Hvad er årsagen til at der ikke er afholdt markvandring? 
b. Hvad er et rimeligt niveau for forplejning til bestyrelsesmøder? 



6. Anvendelse af fælleslokalet. Foreløbigt har vi fire stole og en brødkurv. Lokalet fremstår ganske råt 
og med en ubehagelig akustik. Vi har tilmed ingen penge i budgettet at gøre godt med. Hvordan 
skal det indrettes og hvad skal vi bruge det til? Bestyrelsen beslutter at invitere beboerne til en 
drøftelse af dette tirsdag den 18. august kl. 17 under forudsætning af at det kan holdes inden for 
myndighedernes regler for forebyggelse af Covid19. Bestyrelsen påtænker et let traktement i form 
af hotdogs eller pizza.  

7. Næste møde afhænger af budget. Louise laver en doodle.  
8. Evt.  

Vi snakkede løst om hvordan det er at være beboer i afdelingen. Ud over at vi har fået nogle lækre 
boliger, så var der ikke helt tilfredshed med tempoet for udbedring af fejl og mangler. Der blev også 
snakket om hjertestarter. Den nærmeste findes på kirkegården ved kapellet. Nina undersøger om 
der kan trækkes på fonde med henblik på en etablering i afdelingen. 
 
 
     Referent: Louise Sørensen 

 

 


