
Referat af bestyrelsesmødet den 27-06 kl.19 hos Helen 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Skrivelse som vi sender ud til beboerne i afdeling 2,3,4 omkring at blive mere aktiv i 

bestyrelsesarbejdet og få flere fra de forskellige afdelinger til at stille op til bestyrelsen, ved 

afdelingsmødet. 

Beslutning: En skrivelse om at vi skal have repræsentanter fra alle afdelinger, da de økonomiske 

beslutninger som påvirker de forskellige afdelinger, gerne skulle træffes af repræsentanter fra 

den respektive afdeling. Laves og sendes ud senest søndag 3/7 til bestyrelsen, hurtig tilbage 

melding kræves. 

3. Afdelingsmødet. 

20/9 kl.17 Bestilling af mad – Nyker smørrebrød/Helen, Drikkevarer/sodavand og øl, 

kaffe/Morten. 

Oprydningen er vi fælles om i bestyrelsen. 

4. Markvandringen. 

Drøftet. Vi maler selv vores skur, en dag vi aftaler nærmere om. 

5. Eventuelt. 

Næste møde 29/8 kl.19 hos Holger, hvis det er okay? 

På dette mødet kommer bestyrelsens beretning/formandens beretning på, som jeg laver et 

udkast til. Forhavernes dårlige stand kommer med og vi vil gerne indstille til, at man holder dem 

bare nogenlunde i forhold til vedligeholdelsesreglementet, da det er med til at skabe den æstetik 

man oplever ved besøg i de forskellige afdelinger. 

Klaus vil gerne genopstille til bestyrelsen. 

Vi er usikre på hvor mange bestyrelsesmedlemmer den kommende skal rumme, i forhold til 

opstillede kandidater fra de forskellige afdelinger, beslutning træffes på afdelingsmødet. 

 

 



Bestyrelsens beretning. Den 02-07-2016 

 
Vi har i bestyrelsen igennem det sidste års tid, arbejdet med flere forskellige tiltag. 

Vi har haft en snak om de fremtidige udfordringer, såsom nye køkkener og bad med 

mere og har valgt at vi på dette møde får en drøftelse og gennemgang af dette, og 

de konsekvenser som dette vil medføre, i forhold til renoveringerne og økonomien 

bag dette. 

Vi vil igen i år appellerer til at vi skal have repræsentanter fra alle afdelinger, da de 

økonomiske beslutninger som påvirker de forskellige afdelinger, gerne skulle træffes 

af repræsentanter fra den respektive afdelings repræsentanter i bestyrelsen, så alle 

har en mulighed for at have indflydelse på kommende beslutninger, herunder 

økonomien og huslejen som jo i givet fald, skal finansierer de beslutninger som der 

træffes. 

Vi har i bestyrelsen brugt meget tid på dette og indstiller til at vi i afdeling 4 siger 

god for, at de nye vedligeholdsmæssiges tiltag godkendes. 

Vi har haft et godt samarbejde i afdelingsbestyrelsen og har valgt at udsætte den 

endelige evaluering af samarbejdet med afdeling 2 i et år, så vi kan træffe den 

rigtige beslutning, i forhold til om vi skal køre afdelingsbestyrelsen fast, for afdeling 

2,3,4. 

Vi har fået vores eget skur nede ved nummer 2/asfaltpladsen og vi har intentioner 

om at vi selv maler dette i år. Vi har haft medlemmer af bestyrelsen på kursus i 

blandt andet råderet og vi holder møderne på skift hos hinanden med ca. 2 

måneders mellemrum. 

Jeg vil ellers henvise til vores referater og dagsordener på bo42 hjemmeside, hvis 

man ønsker at se hvad vi laver helt konkret. 

Jeg vil gerne takke for at i er kommet her til afdelingsmødet i dag, for at gøre brug af 

jeres stemmeret og indflydelse i henhold til beboerdemokratiet. 

På bestyrelsens vegne, tak. 

Morten Rasmussen 

Formand for afdelingsbestyrelsen. 



Opfordring fra afdelingsbestyrelsen 

Gør brug af jeres indflydelse og 

stemmeret 
 

 
Vi fra bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man stiller op til 

bestyrelsen fra alle de 3 afdelinger som afdelingsbestyrelsen 

rummer, altså afdeling 2,3,4 så der er repræsentanter fra alle, når 

de vigtige beslutninger skal træffes. Gør brug af jeres 

beboerdemokrati og indflydelse og husk at hvis der ikke er nogle 

fra alle de respektive afdelinger i bestyrelsen, kan det hænde at 

der bliver truffet beslutninger som ikke falder i tråd med jeres 

personlige meninger, og konsekvensen kan blive højere huslejer, 

da det, er det som hovedsageligt finansierer alle tiltag. 

På bestyrelsens vegne tak….. 
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