
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 2. Okt. 2018 kl. 19 

 

1) Fremmødte: Zakia, Kim, Henriette, Jona, Karin 
2) Fraværende: Sanne, Pia 
3) Valg af ordstyrer: Jona 
4) Valg af referent: Kim 
5) Godkendelse af referat 4. Sep. 2018: Godkendt 
6) Actionsliste: Gennemgået 
7) Ting fra afdelingsmødet vi skal følge op på. 

- Haveregulativ: er oprettet og opdateret af Kim 
- Referat: Skal lige gennemgås og rettes til – Henriette tager imod input fra alle 
- Husorden: Zakia retter til 
- Indkøb af 70 hække: Kim/Pia 
- Zakia sender det hele ud 17 okt – deadline for rettelser: 12 okt. 

8) Evaluering af arbejdsdag søn 30/9 
- Nogle få forventede forplejning omkring frokost. 
- Dagen gik ellers godt og positivt. Og det fungerede med den styring hvor der er 
koordinator på opgaver (Teams). 

9) Har vi alle beboernes mails nu:  
- Henriette tjekker lige op 

10) Brug af FB/kommunikation/møder og opgavefordeling internt i bestyrelsen 
- Tænk over hvordan FB bruges. 
- Henriette prøver at sorterer mails på en anden måde 

11) Svar til beboers spørgsmål om bestyrelsesmøde-referater 
- Der svares ikke direkte til beboers oplæg, men der skrives en fællesmail til alle beboere 
omkring referater og retten til at se dem hvis man ønsker det.  

12) Møde med KAB 
- Vi inviterer Ulrik (KAB) til bestyrelsesmøde, næste gang i nov. Og vi alle forbereder 
spørgsmål i oprettet dokument – deadline 23 okt. 

13) Hjemmeside gøres officiel 
- 3 for, 1 imod, 1 hverken for eller imod - Godkendt 

14) Mail til beboere om regler for vedligehold og dækning 
- Folk har ikke læst det, men det skal gøres og feedback skal ske inden 12/10 så kim kan 
rette til 

15) Vedligeholdelsesreglement. Supplering af reglement med regler som passer til vores 
afdeling 
- Kim Forklare at det jo er noget der skal vedtages på afdelingsmøde, men KAB fortæller at 
det er vigtigt at få fastlagt nogle reglementer til vores afdeling. Så det skal vi arbejde hen 



imod. 
- TEK er i gang med at lave deres tilføjelser set med TEK briller. 
- Bestyrelsen høre Ulrik/Thomas (KAB) om et eksempel fra andre afdelinger  

16) TEK skur / Aflåst metal skab - budget 4.000kr - bilag TEK 
- Forslag fremsættes igen og budget kigges igennem 

17) Evt 

 

 

 


