
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 2. maj 2018 kl. 19.00 

 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af referent - Sanne 

3. Godkendelse af referat 5. dec. 2017 (Asger prøver at genskabe) 

a. det besluttes at denne dag var ren julefrokost. 

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

a. kommer fredag! 

5. Godkendelse af referat 3. april 2018 (Kim) 

a. godkendt med enkelt rettelse 

6. Oliering af fællesarealer, hvordan gør vi det fremover? 

a. Vi afventer markvandring og kim indhenter evt efterfølgende tilbud på oliering af 
trædæk og lodrette flader. 

7. Oliering, hvordan er testen gået, hvis den da er foretaget allerede 

a. testen er endnu ikke foretaget – vi afventer markvandring 

8. Planlægning af kommende arbejdsdag søndag d. 3. juni.  
Indkaldelse, FB-begivenhed, forplejning, opsætning af borde, protokolføring, arbejdsopgaver 
til dagen, afbudsopgaver, plakater mm. 

a. Opgaver: klippe hæk, ukrudt, græsslåning, græssåning, 

b. skrive til koordinatorerne hvad der skal laves – kim – resten tages på fb  

c. zakia laver facebook og mailindkaldelse  

d. kl 9-12 – rundstykker og kaffe (sanne) 

e. zakia – protokolføring 

f. afbudsopgaver og uddeling – kim 



g. krydseplakater – sanne 

 

9. Markvandring, er der andet vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder både udvendigt og 
indvendigt, som er vigtig at få med i budgettet? Er der konstateret særlige forhold og tilstande 
siden sidst, som vi skal have særligt fokus på under besigtigelsen med KAB ? 

a. Døre og vinduer 

b. El og lys i cykelskure (Kim - ca 6-10.000,- ex moms) 

c. Asfalt ramper – zakia arbejder på sagen både med kommunen og tilbud. 

d. fiberby  

e. Vandsikring af utætte skure, ca. 20 skure. (ikke udført) 

10. Ekstraordinært afdelingsmøde. (Zakia har booket salen 23. Maj kl 18:30) 

a. bestyrelsen må stille forslag men andre må ikke 

b. Sanne sender indkaldelse torsdag 

i. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer 

ii. evt 

- valg af ordstyrer tino? Kim spørger. 

- valg af referent – Sanne 

-indkøb af vand - sanne 

-stemmesedler – zakia – skriver til thomas om han vil tage nogen med i morgen. 

11. Survey om ny struktur, hvordan er den gået? 

a. 16 besvarelser i fase 1 – 11 i fase 2 

b. besvarelser gennemgået, det overordnede blik er, at der mangler overblik over 
opgaverne. Vi samler op igen næste gang og får lavet et skriv omkring 
problematikkerne. - sanne samler op og skriver ud til bestyrelsen. 

c. Vi overvejer årshjul med ugeopgaver og så en koordinatorliste. 



12. Velkomst til nye beboere (mange flytter nye kommer, men ingen byder velkommen).  

a. Der skal bydes velkommen og en fra bestyrelsen kommer med en blomst inden for den 
1. uge. 100Kr pr indflytning 

b. vi har brug for indflytningsdato fra kab. - Kim 

c. Der kommer fb opslag om indflytningsdato og hvem der tager velkomsten 

d. velkomst til årets nye beboere på afdelingsmøde  

13. Fiberby (nu kims opgave) hvad sker der? 

a. Markvandring – godkendelse kab?! 

14. Igangsætte arbejder som er budgetteret til i år: 
- Jordluftning ift. komprimeret byggejord. (er udført kim) 
 

a.  
- Udskiftning af grønne tage der er visnet, ca. 6 skure. (ikke udført) 

b. de skal indkøbes og plantes. De indkøbes inden arbejdsdag og kan med fordel plantes 
sammen når de fælles opgaver er løst. Sanne tager styring. 
- Fiberby (Er igangsat, men skal endeligt afsluttes og godkendes - Kim Er på den) 
Hvem igangsætter hvad og følger den til dørs? 

15. Evt. 

 

  


