
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19 

 

1. Fremmødte: Kim, Pia, Zakia 

2. Fraværende: Karin 

3. Valg af ordstyrer: Pia 

4. Valg af referent: Kim 

5. Godkendelse af referat 5. feb: Godkendt 

6. Aktionsliste: Gennemgået 

7. Overblik over arbejder der skal udføres i 2019 (Kim) 

1. Kim kontakter Thomas igen omkring det overblik de har 

2. Asfaltramper (Aktionsliste) (Zakia) 

3. El i cykelskure (Kim TEK) 

4. TEK skur (Kim TEK) 

5. Tilbud fra maler – Hvad kostede det hos sundbygård (Kim) 

8. Arbejdsdag lør 30. marts 2019 

1. Zakia kommer ikke 

2. Kim, Karin?, Pia Kommer 

3. Nye bestyrelsesmedlemmer ved vi ikke 

4. Zakia sender en mail om arbejdsdag og at de har til 14 dage før 

5. Der er en liste på FB vi alle lige skal se på. Skriv på hvis du har noget. 

6. Forplejning: Wienerbrød, Juice, kakao – Folk tager selv kaffe, the med. 

7. 18 marts arbejdsdagsmøde 16:30 / Muligvis på afdelingsmøde dagen 

8. Afkrydsning - Karin 

9. Indkøbe en rulle papir og tuscher - Kim 

10. Pia laver plancher 



9. Ekstraordinært afdelingsmøde tirs 12. marts 

1. Pia, Zakia kommer muligvis ikke 

2. Kim siger noget 

3. Kim Valg af fasekoordinator – Hvad vil det sige, hvad ligger der i arbejdet. 

4. Karin? – Flise forslag 

5. Karin? – Blomsterkumme forslag 

6. Kim Klipper noget farvet papir 

7. Dagsorden på papir (Kim Køber) 

8. Afhentes nøgler – Kim 

9. Ingen forplejning 

10. Mailboks (Karin) 

1. Kim Ringer lige til KAB og finder ud af hvordan man sletter, flytter kontaktpersoner i 
mailen. 

2. Pia rydder op og kategoriserer.  

11. Cykelanhænger (Karin) 

1. Var på aktionsliste, men vi udformer en mail sammen, da de ikke er til at få fat på, kim 
starter på en. Og kontakter lige Ulrik for at høre hvilke muligheder vi har. 

12. Fliser (Karin) 

1. Er på afdelingsmødet, hvis punktet skal tages op igen, så må Karin lige sige til. 

13. Nr 21 udlejes fra 15 marts (Kim) 

1. Rengøring af wc/bad – Inden den 15 - Kim 

2. Holde øje med hvornår de flytter ind 

14. Ændringsforslag til forretningsorden afsnit om referater (Kim): 

1. Ændres fra: Referenten har 10 dage til at udfærdige referatet, som sendes de andre 
medlemmer. referatet godkendes på næste møde. 



2. Til: Referenten har 1 uge til at udfærdige referatet. Bestyrelsesmedlemmerne har 
derefter 1 uge til at komme med rettelser til referenten. Hvorefter Referatet er 
godkendt og beboerreferat laves. Beboerreferater skal være online senest 4 uger efter 
bestyrelsesmøde. 

1. Godkendt 

15. Brugerlicenser, svar skal gives til Thomas (Kim) 

1. Karin, Kim, Bestyrelsen 

2. Hvad bruges fejlogmangel brugeren til 

16. Evt. 

1. Fastelavn godkendt 1000,-, beboer skal have penge overført, og have et svar på sin mail 
herom som indbefatter at vi skal have et mobilepay nummer. Andre udgifter, beboer 
må selv tage kontakt til bestyrelsen omkring de penge der er tilgode. 

2. Pia - Informere om belysningen og det GF Dyveke har kontaktet os omkring under evt. 
på ekstraordinærafdelingsmøde. Og via FB afstemning i fællesgruppen 

3. Zakia undersøger om det er muligt at bruge fremviser i salen 

 

 

 


