
Referat bestyrelsesmøde 3 juni 
OBS: Anette vores nye kontaktperson kommer til dette møde.  

1. Fremmødte: Ben, Kim, Karin 
2. Fraværende: Pia, Zakia 
3. Valg af ordstyrer: Ben 
4. Valg af referent: Kim 
5. Aktionsliste 

- Sprunget over 
 

6. Forretningsorden 
Vi tager den på næste møde, hvor alle skal have læst den, og evt fundet rettelser til den, så den er 
up to date, og stemmer overens med de arbejdsgange vi har. 

a. Gennemgang 
b. Ændringer 
c. Procedure ved ind og udflyt 

 
 

7. Hvad gør vi ved beboere der ikke vedligeholder have, herunder fx havelåge. (Karin) 
- KAB fortalte i sin tid at det skal dokumenteres hvis folk ikke gør som de bør set i forhold til 
husorden og andre regulativer i foreningen. 
- Vi påminder folk via fælles opslag på FB, sådan at folk bliver mindet om det. 
- Vi retter kun personlig henvendelse omkring hække og mislighold, samt når der er beboerklager 
- Ben har oprettet opslag om hække og klipning/vedligehold af dem 
 

8. Arbejdsdag 
- Karin og kim tager den sammen efter mødet, samt på et andet møde, da de er de eneste der 
kommer. 
- Udpege/efterspørge koordinatorer til opgaverne 
- Opdele opgaverne i områder 
- Primært gives ukrudt til beboere der gerne vil have en opgave før arbejdsdag. Det er 7 husstande 
der skal have en opgave 
- Afkrydsning? 
- Forplejning? 
- Opgaveoversigt/koordinering af opgaver 
 

9. Manglende deltagelse fra bestyrelsen (Karin) 
- Kan først tages på et møde hvor alle er med 
 

10. Manglende underretning om mail til bestyrelsesmedlemmer (Kim) 
- Kan først tages på næste møde 
 

11. Dato for afdelingsmøde i september, se mail fra 27/5 under mappen økonomi (Kim) 
- Vi prøver at gå efter datoen 17 september 
- Spisehuset eller sal skal spørges om det er muligt den dato 
- Vi skriver lige til martin eller Thomas økonomi for at høre om fremlæggelse af budgettet på 
mødet. 
 



12. Budgetmøde i august, se mail fra 22/5 under mappen økonomi (Kim)  
- Budgetmøde afholdes den 6 august fra kl 17, samme dag som bestyrelsesmøde. 
 

13. EVT. 
- Vi snakkede lidt om fremmøde, hvor meget fravær der har været og hvor mange gange man må 
være fraværende fra møder. 
- Vi snakkede om at vi bliver nød til at få sat nogle af de planlagte opgaver i gang, fx lys i cykelskure, 
el skab laves om til at kunne klare at vi køre med LED ved fællesbelysning. Det er nok primært Ben 
og Kim der tager den tjans, da de fleste opgaver er TEK relaterede. Dog mangler vi det fulde 
overblik. 
- Vi snakkede lidt om arbejdsdag, og det at vi på et tidspunkt har aftalt at der minimum skal være 3 
bestyrelsesmedlemmer på. 
- Løst og fast 
 


