
Konstituerende bestyrelsesmøde afd.14 den 15.10.19 

 

Dagsorden 

1. nyt fra administrationen 

2. Nyt fra viceværterne. 

3. vi skal konstitueres i, kasserer og referent 

4. jul i bestyrelsen, og afdelingen. 

5. Nyhedsbrev fremover. 

6. Suppleanter til møder? 

7. kommunikation. 

8. eventuelt 

Referat 

Tilstede:  Mette – Cisse – Suzi – Susan – Bjarne 

  Lars Lykkeby  

 

Nyt fra administrationen 

- Lars udleverer 20 års budgetplan for 2021, hvilket gennemgås. 
- Vores afd. Skal have et ekstraordinært beboermøde ang. Varmemålere. 
- Der er juletræsfest i medborgerhuset d. 6. dec. 2019 kl. 16 – 18.30. 
- Der har været brug for yderligere undersøgelser af kloakker, hvorfor der 

bestilles 10 stikprøver af tilfældige lejemål, for at konstatere tilstanden.  
 

 

Nyt fra viceværterne. 

Keld er ikke til stede, men har sendt en mail hvor han oplyser, at der i øjeblikket 
bliver beskåret træer og buske.  
Der er bestilt nye brædder til sandkassen. 
Der kommer hvide brædder på gavl ved saltskuret. 
Juletræet til afd. Er bestilt. 
 
Keld har haft dialog med Lars Rosgaard og en repræsentant fra kommunen, hvor 
der oplyses, at området omkring af drænings bassinet ved græsplænen mellem 
Græsvænget og Hørvænget skal fornyes. Der vil i nærmeste fremtid blive sat nyt 
hegn samt beskåret bevoksning således, at der kan etableres en ”gangsti” til 
gående ud til Orevej. 
 
 
 

 



Konstituering af bestyrelse, kasserer og referent osv. 

Cisse er valgt til referent. 
Bjarne er valgt til kasser. Bjarne opretter en pengekasse. 
Bjarne er valgt til fast dirigent på bestyrelsesmøderne. 
 
I forbindelse med div. kommende sociale arrangementer i afd. vil der fremadrettet 
blive valgt 2 ansvarlige fra bestyrelse. 
 
 
 
 

 

Jul i bestyrelsen, og afdelingen 

I forbindelse med juletræsarrangementet, vil der blive omdelt information i 
postkasserne. 
 
Jul i bestyrelsen holdes fredag d. 29. nov. Kl. 19. Hørvænget 26, hos Bjarne. 
 
Juletræet som kommer til at stå på græsset mellem Hørvænget og Græsvænget, vil 
blive tændt søndag d. 1. dec. 2019 kl. 16.30. Ansvarshavende for arrangementet vil 
blive Suzi og Susan. Der aftales et max. Beløb på 1000 kr. som er 
forhåndsgodkendt til arrangementet. 
 
 
 

 

Nyhedsbrev fremover 

Det aftales, at et nyhedsbrev bliver udsendt hver 2. mdr. såfremt der er emner til 
det. 
 
 

 

Suppleanter til møder? 

Det aftales, at suppleanterne inviteres til et kommende møde, hvor de vil blive 
informeret om deres rolle i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.  
 

 

Kommunikation 

Der er en fælles forståelse for, at det er en god ide, at der er valgt en dirigent på 
fremadrettede møder, da det vil lette kommunikationen. 
 
Der ønskes en generel respekt i kommunikationen i bestyrelsen. 
 
Det aftales, at der ved telefonisk kontakt mellem formand og administrationen 



Fremover formidles direkte ud til bestyrelsesmedlemmerne, således  
informationerne videregives med det samme via mail til hele bestyrelsen. 
 
 

 

Eventuelt 

  Suppleanterne inviteres til informationsmøde. Onsdag d. 6. nov. 2019 kl. 19 – 
19.30. 
 
Cisse sørger for at informere omkring dette møde. 
 
 
 

Nyt møde: 29. nov. 2019 kl. 18-19. 

Referatet er gennemgået og godkendt. 


