
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 6. juni 2018 kl. 19.00 

 

1. Fremmødte: 

a. Kim, Jona, Henriette, Pia, Karin 

2. Ikke mødt op: 

a.  Zakia, Sanne 

3. Valg af ordstyrer: 

a. Henriette 

4. Valg af referent: 

a. Kim 

5. Godkendelse af referat 6. feb. 2018 (Sanne) 

a. Eksisterer ikke, så kan ikke godkendes. Sanne laver det færdigt til næste BM. 

6. Godkendelse af referat 2. maj 2018 (Sanne) 

a. Godkendt 

7. Asfaltramper, 2 tilbud i mailen (Zakia) 

a. venter til juli, dette er tidsnok, da vi alligevel skal have det med på budgetmøde med 
KAB efter sommer før afdelingsmøde. 

8. Udkast til langtidsbudget (se mail fra Thomas med samme navn) 

a. Ingen kommentarer, men kim havde en kommentar om at konto 115006, skal hæves, 
da der fx i år er brugt mere end der er budgetteret med. 

9. Markvandring, hvordan er den gået ? 

a. Den gik fint, som det også kan ses i udkast til langtidsbudget er der talt om forskellige 
ting på det møde. 

10. Evaluering af arbejdsdag søn 3. Juni 



a. Opgaverne skal defineres yderligere ned i detaljen. 

b. Koordinator på hver opgave 

c. Bedre administration 

d. Bestyrelsen skal sætte sig ind i opgaverne så de ved hvad det går ud på, og opfordre 
beboerne til at man spørger hvis man er bare lidt i tvivl om løsning af en opgave. 

e. Optimering af arbejdsdage, skal ske ved at vi i et løbende tættere samarbejde med 
fasekoordinatorerne, får uddybet opgaver som de enkelte grupper reelt bør tage. Kim 
gør allerede dette med Fase 1. 

11. Beboernes evaluering, spørgeskema til beboerne om tilfredshed med gennemførsel af 
arbejdsdagen 

a. Det er ikke en nødvendighed lige nu 

12. Hvad gør vi og hvad skal vi gøre for at håndhæve reglerne i Sundbyvang? 

a. Vi arbejder på et nyt haveregulativ og husorden og alle bestyrelsesmedlemmer skal 
læse og komme med forslag til ændringer. Husk at læse lokalplanen. Dette gør vi fordi 
vi kan se der er et behov, både for at lukke eventuelle huller, men også fordi reglerne 
ikke overholdes alligevel. 

13. Hvem står til et år og hvem står til 2 år af de nye medlemmer i bestyrelsen? 

a. Pia 1 år 

b. Henriette 1 år 

c. Jona 2 år 

d. Karin 2 år 

e. Kim melder til KAB om de nye ændringer i bestyrelsens medlemmer 

14. Evt. 

a. Vejbump overtages af jona og henriette, de går videre med projektet og Kim 
overlevere opgaven på et hurtigt møde en dag i nær fremtid. 

b. Vejnumre på vejskilte. Karin og henriette. 



c. Nyt fast punkt på dagsordenen, aktionsliste. Som viser hvilke opgaver vi har og 
arbejder på allerede nu. Vi laver en opsamling til næste møde og excel ark laves af 
Jona. Dette ark bruges som arbejdsark for de opgaver vi har gang i, men også for at se 
hvilke der er lavet, og kan derfor gennemgås på hvert bestyrelsesmøde, for at følge op 
på de opgaver vi har gang i. Dette er fordi der fra tid til anden, glemmes at få punkter 
med på dagsordenen som egentlig burde være der. 

d. Bestyrelsen skal have tildelt farver i mailen, kom som forslag. Dette skal med på næste 
BM. 

e. Flexowaste, Hvordan bestille flexowaste når beboerne jo selv skal betale 

f. Grundig optælling af Redskaber 

g. Optælling af betonsække (Pia) 


