
Referat af møde i afdelingsbestyrelsen, afdeling 20, 31. oktober 2017 kl. 

16.00-18.00   

Deltagere: 
Drude K. Jørgensen 
Lars Sejr  
Niels Trolle  
Pia Andersen  
Lars Eiby  

 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt. 

Formanden byder velkommen til de nye 

medlemmer. 

2. Konstituering af bestyrelsen (Formand, 

kasser/sekretær, næstformand) 

 

Følgende blev valgt: 

Formand: Drude Jørgensen 

Næstformand: Lars Sejr 

Kasserer: Niels Trolle 

3. Opfølgning og evaluering af det 

ordinære afdelingsmøde i september 

Bilag: Afd.-20-Referat afdelings møde 

24 september 2017 

 

Der skal rettes på hjemmesiden, så der står at 

der skal være enighed mellem naboer før 

opsætning af stakit. Der laves en ”overskrift så 

man ved at det er hvad man må”. Drude. 

Vi kontakter Per angående gulvvarmen og 

ventilationsanlæg,der ikke fungerer. Trolle 

Drude svarer beboer angående uenighed om 

stakit mellem boliger. 

4. Opfølgning på referat fra september 

2017 

Bilag: 2017 09 10 Referat 

afdelingsbestyrelsen 10 september 

2017 

 

Vi håber på at hovedbestyrelsen sender 

besked angående gave til forsamlingshuset. 

Vi følger op på gave og medlemskab i 

forsamlingshuset. 

5. Opfølgning fra ”havevandring” med 

BUUS 

 

Under havevandringen blev der konstateret 

mange levende træer der så døde ud, men 

hvis man vil gavne sin hæk er det er fordel at 

gøde med NPK-gødning. Vi køber gødning til 



foråret, som kan hentes ved Bruno. 

Vi har placeret en udsigtsbænk ved sydsiden 

og en ved vest-siden af vores område, og et 

bord og bænkesæt ved legepladsen. Trolle 

giver Bruno besked. 

Vi vil undersøge muligheden for at blænde 

noget af lampepullerterne, der lyser ind i 

stuerne. 

6. Budgetopfølgning 

Bilag: Afd.20 budgetopfølgning 

sept.2017 

 

Vi vil have indsigt i regnskabet, så vi har 

overblik over hvad der konteres på de enkelte 

konti. Vi ønsker et møde med Finn og Per, så 

vi får klarhed. Drude kontakter Bjarne Wissing, 

for et møde. 

7. Opfølgning og status/deltagelse på 

møder og arrangementer i 

boligforeningsregi: 

a) Velkomstmøde nye 

bestyrelsesmedlemmer 

b) Dialogmøde 26. oktober 

c) Bestyrelsesseminar 4. 

november  

d) Informationsmøde med 

Affaldvarme Aarhus 15. 

november  

e) Julekomsammen 26. november  

 

 

Velkomstmøde for nye: Lasse har deltaget. 

Dialogmøde: Lasse har deltaget. 

Bestyrelsesseminar: Lasse, Pia og Trolle 

deltager. 

Informationsmøde: Lars, Drude, Pia 

Julekomsammen: Pia 

 

8. Nyt fra bestyrelsens medlemmer 

 

 

9. Kommende møder 

November 

December 

Januar 

Februar 

Marts 

April 

Maj 

Juni 

 

10. Evt.   

 


