
Referat af møde i afdelingsbestyrelsen Egå Mosevej/Afdeling 20 
21. februar 2017 kl. 16 hos Eva. 
 

Deltagere: 
Drude Jørgensen 
Tom Petersen 
Lars Fjord Egå Mosevej 41 F 2826 6654 larssf@hotmail.com 
Niels Trolle Egå Mosevej 41 A 3035 5196  niels@trolle.com 
Eva Thystrup Egå Mosevej 37 E 2619 7450 thysser1@gmail.com 

 
Dagsorden Opfølgning/beslutning 

1. Opfølgning på referat af møde 
med Bjarne, og opfølgning på 
sidste møde i afd. bestyrelsen. 

 

Gennemgået, Drude laver opslag til 

varmemesterkontor. 
 

2. Beslutninger omkring 
ekstraordinært afdelingsmøde 
 

 Valg af sted: OK centret, 
menighedshuset eller forsamlingshuset 
 

 Valg af dirigent 
 

 

 Beslutning om form på mødet 
plenummøde eller med 
gruppedrøftelser 

 

 Oplistning af punkter afdelingsødet skal 
tage stilling til: flytning af hæk, 
drivhuse, havelåger, markiser, trailere 

 
 

 Liste til beboernes mailadresser, så vi 
kan sende besked direkte??? 

 

 
 
 

Ok-centret bestilling til 60 personer Trolle 
kontakter. 
 

Vi foreslår Tom Niekrenz. Drude 
kontakter og Per Sørensen og en 
referent. 

 
 
 
 

Drude undersøger om vi kan lave 
gruppedrøftelser, og om de fremlagte 
forslag kan ændres på mødet. 

 
 
 

Vi kan ikke få adresserne udleveret af 
hovedforeningen 

 

  



3. Afd. bestyrelsens mail postkasse. 
 Fortsat presse hovedforeningen, og 

vente til den kommer til et resultat, 
eller oprette vores egen? 
 

 Hjemmeside er fortsat et hænge parti. 
Hvad skal på hjemmesiden og hvem gør 
det? 

 
 

 
Vi afventer at hovedforeningen 
beslutter sig vedrørende postkasser. 
 
 
 
Vi afventer hvilken adgang vi kan få til 
boligforeningens hjemmeside. 

 
 

4. 1 års gennemgang: 
 Hvem fra bestyrelsen deltager? 

 

 Hvordan får vi problemer meldt ind fra 
beboerne? 

 
 

 
Venter på dato. 
 
Trolle samler fortsat problemer op fra 
bestyrelsen. 
Beboerne opfordres til selv at melde 
ind til administrationen. 

 

5. Egå forsamlingshus 
 Skal vi have et kollektivt medlemskab, 

og hvad får vi ud af det? 
 

 
Drude snakker med Hanne. 

6. Deltagelse i aftenseminar 28. 
februar 2017. 

 Hvem deltager? 

 Har vi noget til dette seminar 

 
Drude og Lars deltager 
 

Mail-adresse til bestyrelsen, 
adgang til hjemmesiden. 
 

 
 
Kommende møder. 
Onsdag d. 29. marts 2017 kl 16.00-18.00 (hos Lars) 
Tirsdag d. 25. april 2017 kl 19.00 vi forsøger at få et ekstra-ordinært afdelingsmøde i stand 
Tirsdag d. 9. maj 2017 kl 16.00-18.00 (hos ???) 
Tirsdag d. 20. juni 2017 kl 16.00-18.00 (hos ???) 

 
Egå, den 21. februar 2017. 
 
Venlig hilsen 
Niel Trolle 


