
referat 
Bestyrelsesmøde afd. 9 Lindevænget 

31-08-2016 KL: 19 Hvor: FVK 

Møde indkaldt 

AAFaf 
FVK 

Referent  

Deltagere 
Frankie Vinther Kristensen (FVK), Flemming Lund Sørensen (FLS), Jens 

Fomsgaard (JF) og Erik Thestrup (ET) 

Fravær Afbud Poul Anker Sørensen (PAS) 

Kopi 
Bestyrelsen afd. 9, info@sb.dk, viceværters postkasse. 

www.lindevaenget.dk 

 Godkendelse af seneste referat 

FLS referat fra 25/8 skåret kraftigt ned 

Konklusioner 

FLS retter sit referat til som aftalt 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

 FLS snarest 

Færdiggørelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Diskussion 

Der blev udarbejdet punkterne og omfang til bestyrelsens beretning, der skal renskrives.  

Det var en lang proces, hvor vi afvejede de forskellige punkter, da alt ikke kan komme med 

Konklusioner 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Kladde udarbejdes ET snarest 

Gennemgang af dagsorden til afdelingsmødet 

 

Indsende forslag til pkt. 6 om etablering af central legeplads på det ”Grønne” område.  

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Indsende forslag til administration FLS 1. SEP. 

Indkomne forslag til afdelingsmødet 

Diskussion 

Intet modtaget fra administrationen 

Konklusioner 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   



referat 
Referat form 

Diskussion 

Alle medlemmer enige endnu engang om at anvende denne skabelon 

Konklusioner 

Skal bruges i bestyrelsen fremadrettet for bedre overblik og styring  

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

 alle  

Mail fra bestyrelsesmedlem Poul Anker Sørensen (PAS) 

Diskussion 

Alle var pikeret over PAS handlemåde ved at sende en mail den 28. AUG 2016 til en 

personkreds uden for bestyrelsen, fordi: 

- Ikke valgt til ankermand i sagen 

- Refererer uden bestyrelsens har givet accept eller det endsige ønsket har været 

forelagt den øvrige bestyrelse 

- Stiler og sender den til en medarbejder hos kommunen, for hvem 

beslutningsprocessener uvedkommende 

- Informerer om personlige data i mailen 

- Ved sin handlemåde tilsidesætter god og almindelig skik for bestyrelsesarbejdet i 

Lindevængets bestyrelse 

- Havde meldt på bestyrelsesmødet den 25. AUG grundet sygdom og derfor ikke kender 

noget som helst til ordlyden i referatet fra mødet, der p.t. er underudarbejdelse   

 

Konklusioner 

Berørte bestyrelsesmedlemmer udtrykker endnu engang mistillid til PAS måde at agere på som 

medlem af den siddende bestyrelse og tildeler ham en ”næse” fordi handlemåden ganske 

enkelt ikke acceptabel 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Udtrykkes en ”Næse” til PAS alle snarest 

Evt. 

Diskussion 

Ingen indlæg 

 

 

Næste møde forventes at blive: efter afdelingsmødet 12 SEP 2016 

Hvor: ukendt 

 

 

------------------------------     ------------------------------ 

Frankie Vinther Kristensen        Erik Thestrup 

 

 

------------------------------     ------------------------------ 

Flemming Lund Sørensen      Jens Fomsgaard 


