
Referat bestyrelsesmøde 7 maj 
OBS: KAB økonomiafdeling kommer forbi til regnskabsgennemgang. Læs regnskabet og hav 
spørgsmål klar. 

1) Fremmødte 
- Zakia, Ben, Kim, Pia, Karin 
 

2) Fraværende 
 

3) Valg af ordstyrer 
- Pia 
 

4) Valg af referent 
- Kim 
 

5) Aktionsliste 
- Springer over denne gang, da der er nok punkter at tage sig til 
 

6) Hvordan skal strukturen i bestyrelsen være? flad eller som normalt, for og imod. 
(Bestyrelsen) 
- Vi er enige om at Kim Tetzlaff stadig er formand, men at vi går væk fra den flade struktur 
hvor formanden kun var kendt af KAB. Hvilket betyder at vi træder tilbage til den normale 
struktur i en bestyrelse hvor der er en officiel og offentlig formand. 
 

7) Planlæg møde med ny kontaktperson (Mail Anette Hestlund) og info om ny struktur 
(Mail Ulrik Hjort) (Bestyrelsen) 
- Pia kontakter Anette for at fortælle om ændret dato, for bestyrelsesmøde fra den 4 juni til 
den 3 juni. 
- (OBS) Vi skal alle lige tænke over nogle spørgsmål til næste møde hvor hun kommer, 
gerne en uge inden mødet, sådan at hun kan få dem tilsendt på mail. 
 

8) Gennemgang af forretningsorden og procedure/arbejder i bestyrelsen. (Læs den inden og 
kom med spørgsmål til mødet) (Kim) 

a. Pia mente at for meget kan misforstås på FB og derfor skal diskussioner undgås 
i. Vi diskuterede det frem og tilbage, vi blev ikke helt enige.  

ii. Vi blev enige om at det er i orden for andre at stoppe diskussionerne 
iii. Vi blev enige om at der er ting som ikke kan vente til næste møde, og derfor 

skal adresseres. Men en egentlig løsning er ikke fundet. 
b. hvordan vi holder e-mail adresser ajour (Karin) 

- Pia kigger på det lige nu det er hendes uge 
- Vi skal overleverer til næste når vi arbejder på noget 
- Hver især skal indføre nye beboere og sletter gamle 
 



c. (OBS) Vi tager forretningsorden som punkt næste gang, sådan at alle lige kan være 
klar på at gennemgå den evt. med ændringer.  
 

9) Procedure ved ind og udflyt (Kim) 
- Velkomst og information til nye beboere (Karin) 

- Kim Skriver ud for at prøve at høre nogle om de vil tage sig af at byde ny beboer 
velkommen i nr 43, i henhold til vores nye buddy metode. 

- Brev til beboer om sortering af affald (Karin) 
- (OBS) Vi tager den på næste møde under forretningsorden så vi kan få det 

indskrevet og gemt til fremtidig henvisning 
 

10) Info om, og igangsættelse af BeboerApp og iOpgaver. Hvordan gør vi det bedst.(Kim) 
- Vi skal prøve at se på at få 1 TEK mail til systemet sådan at alle medlemmer af TEK kan 
være på den mail. Kim tager den med Thomas. 
 

11) Regler for brug af redskaber indkøb af 2 whitebords + toucher budget 1000kr (Kim) 
- Vi indkøber ikke nogen whiteboards, det vil folk ikke benytte.  
- Vi snakker om punktet Når vi når til juli/august da vi nok skal fremsætte et forslag til 
regelsæt 
- Men vi opfordre til at man prikker folk på skulderen hvis de sætter foreningens redskaber 
ind i eget skur eller lader dem stå i egen have. 
 

12) Stillingtagen til tilbud fra Vejbump.dk (Pia) 
- Pia undersøger med leverandøren hvad angår parkering på løvstikkevej og lokalplan 
- Karin skal undersøge om vi kan få skilte med børn på vej 
- Umiddelbart vil vi gerne gå videre med de 6 bump og tilbuddet på de 25.000 inkl. moms. 
 

13)  Huslejestigning sættes i bero eller ikke (Zakia) 
- Nævner det for Thomas på markvandring den 16 maj og tager den derfra 
- KAB økonomiafdelingen fortæller at det umiddelbart først kan komme på i 2020, men 
mener at det kun kan sættes i bero ikke tilbagebetales eller give en direkte husleje 
nedsættelse. 
 

14)  Planlægning af arbejdsdag 16. juni (Zakia) 
- Kim opretter tråd på FB hvor vi kan tilføje punkter til arbejdsdag. 
- (OBS) Husk at se sidste referat fra bestyrelsesmøde, hvor vi har nedskrevet nye tiltag for 
arbejdsdagene. 
 

15) Evt. 
- Kontakte Thomas omkring hoffmann og overlevering af belysning til KK (Kim) 
- El hos beboerne er det kommet i orden? Thomas (Kim) 
- 26 er ikke genudlejet – Pia skriver til Thomas 
- Pia spurgte til beboerreferater, og vi laver fortsat løbende beboerreferater.  


