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Dagsorden: 

• Siden sidst 
o Hvad hæfter vi for som afdelingsbestyrelse? 
o Affald: hvordan finansieres det? 

• Afdelingsmøde 
o Hvem deltager? 
o Dirigent? 
o Hvem handler ind? 
o Formand? 
o Regnskab 2020? 
o Årsberetning 

• Hvad er vores rolle som bestyrelse? 

• Festudvalg 

• Havevandring - bænke 

• Eventuelt 
 
 
Referat: 

• Siden sidst 
o Vi hæfter ikke for noget 
o Affald: Der betales pr lejemål og ikke pr kg affald 

• Afdelingsmøde 
o Stine laver opslag i facebookgruppen om afdelingsmøde + arbejdet i bestyrelsen 
o Deltager: Stine og Michele 
o Dirigent: Michele snakker med Henrik 
o Handler: Michele og Stine 
o Formand: Måske Helle 

▪ Mødeindkalder: Jette 
o Regnskabet er underskrevet – gennemgås af kontoret. 
o Årsberetning: Stine 
o Punkter til afdelingsmøde: 

▪ Festudvalg 
▪ Anvendelse af fælleslokalet 
▪ Kan der komme info ud fælles? 
▪ Årshjul 
▪ Hvornår er der seminar for bestyrelsesmedlemmer? 

• Vores rolle som bestyrelse: 
o Der efterspørges kursus i, hvad man kan og må som bestyrelse i en boligforening 
o Når den ”endelige” bestyrelse er på plads efter afdelingsmødet den 6/9, lægges der 

en fælles linje for samarbejdet i bestyrelsen + laves aftaler om, hvordan det skal 
fungere i praksis 

o Hvem henvender man sig til, når der opstår problemer, hvor vi har brug for hjælp 



• Festudvalg: 
o Det skal med som punkt til afdelingsmødet: hvem er interesseret? 

• Havevandring – bænke: 
o Det har desværre ikke været muligt at få en aftale i hus, hvor der kigges på 

bænkene på udearealerne. Vi afventer fortsat svar fra Peter.  

• Eventuelt: 
o Der ønskes fælles info ud til beboerne i afdelingen, når der sker ændringer i de 

fysiske rammer (eksempelvis låsning af elevatoren) (Stine kontakter 
boligforeningen) 

o Må man have servicehund i afdelingen? (Jette undersøger) 
o Der er kommet klager over, at udendørsarealerne ser sjuskede ud 
o Der mangler bøgebuske omkring skraldespandene 

▪ Michele retter henvendelse til boligforeningen angående de aftaler som 
blev indgået på havevandringen + de klager, der er kommet ind 

o Til foråret skal vi have købt fælles grill 


