
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 2. april 2019 kl. 19 

 

1) Fremmødte 
a. Ben, Kim, Karin 

 
2) Fraværende 

a. Pia, zakia 
 

3) Valg af ordstyrer 
a. Karin 

 
4) Valg af referent 

a. Kim 
 

5) Velkomst til nye medlemmer 
a. Der er 2 på valg til september (Pia og Ben) 
b. Ben har fået informationer 
c. Ben sidder til september 

 
6) Aktionsliste 

a. Gennemset og opdateret 
b. Zakia skal lige holde lidt igen med projekt asfalt ramper, da nr53 er ved at 

undersøge med hensyn til aflukning.  
 

7) Ting fra ekstraordinært afdelingsmøde der skal følges op på 
a. snak om strukturen i bestyrelsen, skal den forblive som den er eller skal den tilbage 

til det normale? - vi tager den på næstkommende møde den 7 maj 
b. Mentor ordning så nye beboere har en buddy de kan snakke med i opstarten 
c. Vi spørger om nogen gerne vil være en del af velkomstkomité og buddyordningen 
d. Karin har bestilt reflekser til blomsterkasser 

 
8) Evaluering af arbejdsdag lør. 30 marts 2019 

a. Opgaver skal uddelegeres mere specifikt – Måske inddele områder på en tegning 
over området, især med de store opgaver. 

b. Store opgaver skal have flere tovholdere, alm. beboere. 
c. Vi programsætter pausen og afkrydsning efter pausen. I pausen kan der være, 

sodavand, kage eller lign. Og efter pausen er der status. 
d. Måske afslutningsmad 
e. Vi skal have folk til at tilmelde sig arbejdsdagen via FB, så vi ved hvor mange 

hænder vi har med at gøre og ved hvor mange der skal indkøbes til. 
 

9) Tjek op på fjernelse af terrasse. Samt svare beboers mail 
a. Henvisning til haveregulativ, og beboer er svaret 

 



10) Markvandring 
a. Aftalt torsdag den 16 maj, kl 16-18 
b. Belysning på parkering 

 
11) Cigaretskodder og løsninger 

a. Italesætte det og indkøbe 1 askebægre til fase 2. 
 

12) En general snak om kommunikation 
a. Vi snakkede lidt om det, men det er Pias punkt så vi kom ikke i dybden. 

 
13) Evt 

a. Karin, Ben og kim tager til ERFA møde 
b. KAB økonomiafdelingen kommer med på næste BM 7 maj. 
c. iOpgave og beboerapp – karin og kim tager med på kursus og melder på næste 

møde 
d. Karin vil gerne have planter forskellige steder, hun fremsætter forslag på FB.  
e. Vi høre lige pia/otto om de vil være mentor og byde velkommen for de nye i 21 som flytter 

ind den 6 maj.  


