
Referat af bestyrelsesmødet den tirsdag 26 maj kl.19 (Hos Klaus) 

1. Referatet fra sidste møde til godkendelse. 

Mødet skulle være afholdt hos Preben og ikke Klaus, taget til efterretning af formanden ellers 

godkendt. 

 

2. Referent vælges. 

Formanden gør det fremover med hensyntagende til mødets dagsorden. 

 

3. Dagsorden til godkendelse. 

Godkendt. 

 

4. Kursus for nye afdeling og bestyrelses medlemmer den 28/8 – 29/8, formanden ønsker at deltage i 

dette og der er en udgift forbundet med det. 

Godkendt. 

 

5. Vi skal have udarbejdet en kontaktliste med mobilnummer og mails for alle medlemmer og 

suppleanter. 

Alle mailer formanden med kontaktinfo og nummer. 

 

6. Markvandringen den 22/5kl. 10:30, hvordan gik den og hvad kom der ud af den? 

Det gik hurtigt, under en time for alle 3 afdelinger. Aftalt at nye hække, skal være 1,20 meter, ved 

ny plantning af hække. Der sættes 10000 kroner af per afdeling om året til nye hække. 

 

7. Forslag: Beboere som betaler leje for garagen i afdeling 4, kan vælge at overtage vedligeholdelsen 

af garagen og dermed slippe for at betale leje for den. Er det muligt? Udgår. 

I forslaget ligger en betingelse på at garagerne overdrages vedligeholdt af afdelingen/bo42, da der 

er betalt leje i mange år, men vedligeholdelsen har man vist glemt alt om. 

Jeg tænker at hvis der er flertal for det, så indstiller vi forslaget til beboerne på afdelingsmødet den 

17/9. (formanden) punktet udgår, da det er blevet oplyst, at det ikke kan lade sig gøre. 

Punktet er udgået fra dagsordenen. 

 

8. Vi skal have en snak om hvilken model eller modeller til køkkenrenovering, samt finansiering som vi 

indstiller til afdelingsmødet den 17/9 så beboerne kan tage stilling til det. 

Vi indstiller kollektiv råderet angående eventuelle nye køkkener og finansieringen af dette, da det 

imødekommer de beboere som selv har finansieret deres køkken og de beboere som ønsker at få 

et nyt køkken. 

 

9. Vi skal have en snak om de nye badeværelser i afdeling 4. Vælger vi at udsætte beslutningen til en 

senere dato? Vælger vi en anden løsning såsom at renovere dem efterhånden som slitagen melder 

sin ankomst eller lignende.  

Vi anbefaler en udsætning, til en senere dato, af hensyn til dem der skal have nyt køkken. 

 

10. Eventuelt. 

Bestyrelsen henstiller til at vi som bestyrelsesmedlemmer, ikke skal bemærke om noget er ulovligt 

eller ej, hverken hos os selv og hos beboerne. Det er ikke vores opgave, som beboerrepræsentanter 

og vi er ikke oplyst om godkendelser eller ej. 



 

Ekstra dagsorden 

11. Sammenlægning af råderets katalog for afdeling 2,3 og 4 som vi snakkede om på mødet med Lise 

fra bo42. 

Vi slår dem ikke sammen, før efter at vi har evalueret afdelingsbestyrelsen og om den skal bestå i 

2016. 

 

12. Planlægningsblanket til afdelingsmødet, er vi nået langt nok til at lave den?  

Afdeling 4 har: 

Kollektiv råderet angående nye køkkener. 

Udsætning af nye badeværelser. 

Regnskab med mere til godkendelse. 

 

Afdeling 2 har ikke noget på nuværende tidspunkt. 

 

Afdeling 3 har heller ikke noget, formanden hører med Ebbe. Vi som bestyrelse skal arbejde på at få 

en med fra afdeling 3 i bestyrelsesarbejdet. 

 

Mødet slut klokken kl. 19:45 

 

 

 

 

 

 

 

 


