
Referat bestyrelsesmøde 6 aug. 
 

1. Fremmødte: Pia, Karin, Kim, Zakia 
 

2. Fraværende: Ben 
 

3. Valg af ordstyrer: Pia 
 

4. Valg af referent: Kim 
 

5. Aktionsliste: 
a. Gennemse listen 
b. Ajourfører listen med nye opgaver 

- informerer nye beboere og gruppekoordinator hvilken gruppe en beboer tilhører 
 

6. Forretningsorden, alle skal læse den inden 
a. Gennemgang 
b. Arbejdsdage, nuværende regler for deltagelse af bestyrelsen. 
c. Ændringer 

i. Turnusordning på arbejdsdage (Forslag Kim) 
1. Forslag nedstemt, Vi forpligter os derimod til at hvis man ikke kan 

komme til arbejdsdag, at man tager nogle opgaver. 
ii. Arbejdsdage huskeliste (Kim forslag) 

d. Procedure ved ind og udflyt 
i. Også lagt på hjemmesiden 

 
7. Manglende deltagelse fra bestyrelsen og fravær 

a. Punkt ikke behandlet 
 

8. Afdelingsmøde september den 17. kl18:30 
a. Zakia laver indkaldelsen 
b. Hvem sørger for lokaler? 

- Zakia finder ud af det 
c. Hvem er på valg/Genopstiller ikke? 

i. Ben 
ii. Pia Bagge 

 
d. Er der noget fra sidste afdelingsmøde som skal op igen? 

 
e. Har vi selv nogle forslag som skal arbejdes igennem? 

i. Aflukning af skraldeområder (Karin) 
ii. Karin undersøger lige omkring dræn (Karin) 

iii. Entydigt svar omkring internet – KAB skal lige forhøres på denne 
iv. El standere på parkeringspladser, til elbiler (Ikke et forslag men noget der skal 

undersøges nærmere) 
v. Afgift i forbindelse med manglende deltagelse på arbejdsdag mm. (Undersøge 

om det er tilladt, kim)  
vi. Tilføj ladcykler, anhængere (Noget) mm. Til punkt 8 i husorden 

vii. div fester hen over året – Vilkår egenbetaling (Information på afdelingsmøde) 
viii. Juletræsarrangement – m æbleskiver mm 

 



9. Fasekoordinatorer og koordinatorer opfølgning 
a. Vi indkalder dem til møde den 3 september 
b. Lave liste med punkter som der efterspørges fra gruppekoordinatorerne 

 
10. Møde med DVKT om aftalen vi har 

a. Ben og en anden tager et møde med dem inden afdelingsmøde – Kim meddeler det til 
ben 
 

11. Møde med Sundbygaard 
- Karin inviterer dem til møde 
 

12. Mail omkring motor emhætte 
 

13. DIV 
a. Urthehavens mail om parkering 
b. Kursus i UNIK den 20 aug kl 17-20 


