
Dagsorden – Bestyrelsesmøde i afd. 62, mandag den 22. august 2016 
Til stede: Nina, Bent, Lisbeth og Anni 

Ej til stede: Lars 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde. 

3. Gennemgang af det udsendte budget. 

4. Årsmødet,herunder. 

 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 b. Årsberetning. 

5. Plæneklipper, reaktioner m.m. 

6. Johns opgaver, evt.lave et årshjul,samt set ifh.markvandringen 

7. Back up til udlejning af vær.og fælleshuset,evt.en tidsramme 18.30 - 19.30 

8. Hovedbestyrelsens møde i afd. 62 vedr. besigtigelse af beboerhus og evt. en lejlighed. 

9. Evt. 

 

1 beboerfremmøde som har haft et problem vedr. et 6 timer langt beslag på tørretumbler. Ikke 

noget som vi kan stille noget op over, men opfordre til, at beboere booker kalenderen og i øvrigt 

at tage hensyn. Når man vil lægge beslag på tørretumbleren i 6 timer, kan vi jo opfordre til, at 

man både anfører husnr. og telefonnummer i kalenderen. 

 

1. Godkendt. 

2. Godkendt. 

3. Intet at bemærke. 

4. a Lisbeth genopstiller ikke. 

 Anni modtager gerne valg som bestyrelsesmedlem. 

Bent vil undersøge, om der evt. skulle være interesserede rundt i bebyggelsen om 

interesse for bestyrelsesarbejde. 

4. b Anni udarbejder et et oplæg. 

5. Spørger John en gang mere, om græsslåmaskiner kan repareres. Hvis ej, skal de 

skrottes. Flertal i bestyrelsen´s holdning er, at vi bruger de hånddrevne og holder 

dem i behøring stand med slibning, etc.. Hvis beboerne ønsker eldrevne maskiner, 

kan man evt. gå sammen om sådanne for egen regning.  

6. I samarbejde med Lasse Solnæs og ejendomsfunktionæren, vil vi opfordre til at man 

formaliserer tilrettelæggelse, og strukturering, af ejendomsfunktionærens opgaver. 

Herunder at lave et ”årshjul”. Således kan en afløser også altid vide, hvor behovene 

ligger. 

7. Der ønskes en telefon- og træffetid, ex. 1830 til 1930 på hverdage vedr. udlejning af 

fælleslokaler/værelser. Ellers gerne e-mail og pr. sms. Derforuden vil en en backup 

til jobbet være ønskelig. 

8. Gennemgås med formanden. 

9. Fælleshus trænger til afslibning og gulvlakering. Skal sættes i værk. 

 Velcro på gulvmoppe skal repareres. 

 Forslag til, at fælleshus og værelser ses efter – evt. rengøres efter behov - 1 gang 

om måneden af den person, der gør rent i vaskehuset. 

 Der skal indføres et beløb på værelser og lokaler i vor velkomstfolder. 

 

Næste bestyrelsesmøde er sat til 11. oktober fra kl. 19.30. Indtil kl. 20.00 er 

der åbent møde, hvor alle beboere er velkomne. Dette foregår i fælleshuset. 

  

 

 


