
Referat af bestyrelsesmøde  

Torsdag d. 21.november kl.19 – 21:30 

Tilstede: alle 

Dagsorden: 

 Godkendelse af referat: rettelse: i punktet af legepladsen skulle der stå bakken ved 

rutchebanen. Camilla ønsker at der fremadrettet står deltagende og afbud på referatet. 

 

 Konstituering af bestyrelsen – Fokusområder for hver enkelte 

Formand: Camilla (primær kontakt til boligforeningen) 

Næstformand: Pernille 

Referent: Jeanette og Mads  

Praktisk (tøjvask m.m.): Ulla 

Indkøb og opvask går på tur. 

Dirigent går også på tur, nogen har dog frabedt sig det. 

 

 Siden sidst – rettelser fra afdelingsmødet.:  De korrektioner der var til forslagene bliver 

skrevet ind og med i beboerbladet næste gang. 

Vaskespjældene er blindet af. 

Og de nye lys på juletræerne kommer også😊 

 

 Tysklandstur:  Vi er ved at have styr på det og håber på 2 busser a 49 personer. Kathrine og 

Jeanette snakker videre sammen i fb gruppen med Anita om at mødes og pakke aftenen i 

forvejen. Betina fra St. byhavevej har været nødt til at trække sig 

 

 Morgenmad med gårdmændene:  

Det ser ud til at alle fra teamet kommer😊 

 Jeanette og Julie melder afbud. Pernille ved ikke om hun kommer (nyt job) 

Camilla sørger for Nutella fra Tyskland, resten er der styr på. 

Ulla går derned 7.30 og laver kaffe og the. 

Kathrine kommer med morgenbrød  ca. 8.15 

Alle hjælper til med at rydde op. 

 

 Mødet med Karsten Brandt og Albertsen (se referat) 

Vi får det sikkerhedsunderlag vi har bedt om fra starten, til legepladsen. 

Der er kommet dræn på P. pladsen Der mangler stadig at blive udbedret huller 

allerbagerst. De små kampesten på P-pladsen kan være til gene når man bakker men er 



nødvendige, da drænet med tiden synker. Klematis skal plantes ved cykelskurene og 

enggræs på det lille stykke bag højen. (Camilla følger op) 

Camilla synes ikke det er rimeligt at vi skal betale for fejl, som der bliver lavet ovenfra. 

Når vi f.eks. bestiller et produkt og ikke bliver orienteret om at der kommer et andet 

produkt. Vi har ikke haft muligheden for at sige fra. 

Vi beslutter at lave en skriftlig forespørgsel til Jørgen Berg/ Thomas. 

 

 Helhedsplanen 

 – Naboambassadør (Pernille) Vi synes det er en super god ide. 

Ingen fra vores bestyrelse har p.t. meldt sig. Vi beslutter at sende mailen til admin., 

(Pernille) så det bliver delt ud til alle beboere + vaskekælderen (Kathrine) 

- Møde, (Camilla):  orienterer om møde fra helhedsplanen, handlede især om unge i 

områderne og hjælp til dem.  Camilla gjorde opmærksom på at der mangler fokus på 

grønlændere/færinger, som tit bliver glemt, selvom de også kommer fra fremmed kultur. 

Desuden har der været et møde med boligministeren omkring BSH hvor også Bjørn 

Brandenborg var med og vi blev opfordret til at rette henvendelse til ham som vores 

”lokalmand” Der var dialog om billige boliger, og manglen på disse. Især for de mennesker 

som i forvejen er økonomisk belastede. 

Camilla orienterer desuden om at BSH rigtig gerne vil komme og deltage med i næste 

bestyrelsesmødet, det er alle enige om at sige ja til. 

 

 Legeplads – tilbud fra Kompan Tilbud delt rundt, vi skal så tage beslutning om, om vi vil 

præsentere det på afdelingsmødet næste år. 

Vi har fået et skriftligt svar angående afsmitning af bakken, som skadelige stoffer m.m. 

Og det er godkendt i alle ender og kanter. Afsmitning kan forekomme, men det er ikke 

skadeligt. 

 

 Evalueringsmøde på borgen – team 2 : Vi prøvede at italesætte angående fleksjobber, som 

der på vores afdelingsmøde blev lovet at vi fik. Vi fik ikke rigtig noget svar, andet end at de 

vil kigge på det, så det glæder vi os til at høre nærmere om?  Verner udtrykte et stort ønske 

om en sådan, da de tit står og mangler en mand, der lige hurtigt kan komme rundt. 

 

 Baldakiner   Vi har på beboermødet fremlagt 2 forslag om baldakiner. Det billigste 

løsningsforslag blev valgt. Karsten Brandt har fremført at det skulle være muligt at sætte 

det i gang inden årets udgang. Pernille følger op 

 

 Team 2:  Vi afventer nærmere angående næste møde Den 14. januar (kun 

bestyrelsesmedlemmer) Der kan komme ændringer. Hvis der er punkter hertil, så kom 

endelig med dem😊 

 

 



 Kommende projekter - Kildesortering på legeplads – Flemming Kold : 

Camila orienterer, og næste træk er at inviterer ham ud og inviterer                        

Team 2 med. Kathrine gør opmærksom på at vi er fælles om den anden 

legeplads. 

                                                   - Spørgeskema til beboerne:  Jeanette orienter. 

                                                     Vi har en god dialog. Hvad er det vi vil have svar på? Hvad er 

formålet? (Vi vil gerne have input til bestyrelsen at arbejde med) Mads appellerer til at alle tænker 

over spørgsmål og formulering til næste gang 😊 alle har fået spørgsmålene med hjem. 

                                                   - Gratis foredrag (beredskabsstyrelsen) Alle bakker op ( jeanette 

følger op)   

                                                   - kummerne. (Vi skal have undersøgt hvad det vil koste at få dem 

passet f.eks. 3 eller 4 gange om året, i stedet for de nuværende 2.)                                                   

- Alle bedes at tænke over hjørnet ved blok nr1, udseende m.m. hvor                     

hækken skal fjernes.             

 Evt.:  Camilla har fået et partytelt gratis, (uden pløkker) som hun har doneret til 

bestyrelsen. 9*6m. 

-Kathrine foreslår en fællesrengøring af kældervinduerne. 

 (I princippet har vi selv ansvar for at rengøre dem.) Vi bliver enige om at vi ser tiden an. 

-Der bliver fra flere snakket om, at der bliver kørt stærkt rundt om boligerne i 

gårdmændenes vogne. Camilla tager den med videre. 

- Pernille nævner at vi har en FB-gruppe, som ikke er åben til vores beboere, om vi skulle 

bruge den?  Vi snakker om ansvar, debatforum osv. og bliver hurtig enige om at det gør vi 

ikke mere ved. 

- Camilla kunne godt tænke sig at vi begyndte at arbejde mere med vores boliger omkring 

lyd, træk, utætheder m.m. Altså energioptimere/renovere vores boliger. Mads synes vi skal 

være opmærksom på at der kan søges puljer, netop ift. dette.  Camilla orienterer at der 

findes en boliginspektør fra kommunen der kan komme ud og vurdere vores bolig. Vi bliver 

enige om at starte der (Camilla kontakter) 

- P-plads fri for varevogne? 

- der er rigtig meget vand på vores hjørne og det er givet videre til Karsten Brandt, som vil 

tage kontakt til kommunen. Vi følger op.  

 

 Næste mødedato.  Torsdag d. 16 /1 kl. 16.30 Mads bager kage 

Ulla forbereder kaffe og The.  


