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Beslutningsreferat bestyrelsesmøde mandag den 15. maj 2017 kl.17:30 

 

Deltagere: 

Jan, Hanne, Henrik, Jacob, Jannis og Ken 

 2 sider. 

 

 

    Referat af den 03. apr. blev godkendt. 

 

 

 

• Henvendelse fra beboere og ting siden sidst. 

 

• Der har ikke været nogen reaktioner fra beboerne vedr. de ændrede åbningstider mandag aften. 

• Der har været to beboere som har ikke har fundet træfældningen på Parkstykket i orden. Driften har fundet det 

nødvendigt at fælde to af træerne samt beskære et tredie. Da det er driften der ansvaret for yderområderne er 

bestyrelsen blot blevet orienteret om at det var nødvendigt. Det har nu givet luft og lys til de beboere som bor ud til 

området samt at man nu kan bruge de parkeringsbåse som var under træerne. 

• Der kommet en hel del positive tilkendegivelser omkring haveprojektet. Der er et sted mellem 10-15 personer som  

har tilmeldt sig projektet. Den første arbejdsdag er førstkommende søndag hvor der udover plantning også vil være 

lidt aktiviteter for børn samt lidt fællesspisning ved Jannis. 

• Der har ikke været nogen beboerklager siden sidste bestyrelsesmøde. 

• Administrationen har ikke særlig godt styr på indsendte valglister og erklæringer. Bestyrelsen er blevet rykket for 

disse selvom de har været sendt for lang tid siden. De er nu blevet sendt ind igen så sagen bør nu været lukket. 

• JK og JN har i dag haft møde med STOFA hvor der både var positive og negative ting i forhold til det afdelingen i 

dag har. Der blev aftalt møde den 29/5 kl. 18:00 hvor bestyrelsen vil gennemgå de tilbud der kommet, og ud fra det 

lægge en plan for det videre forløb. 

• Ken og JK har markvandring med Simon fra huset de 13/6 kl. 09:00. Alle i bestyrelsen er velkomne til at deltage. 

Det tager det meste dagen. 

• Ken og JK har morgenmøde den 29/5 kl. 09:00 hvor der vil ske en oplæring i at oprette rekvisitioner elektronisk. 

• JT fortalte at han er i gang med at samle materiale samt undersøge om nogle af afdelingens forretningsdrivende vil 

bidrage med lidt økonomi i forbindelse annoncer i beboerbladet. JT sender ud til bestyrelsen når første oplæg 

foreligger. 
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• Økonomi 
 

• JN gennemgik afdelingens nuværende økonomi samt årsregnskabet. Budgettet ser fornuftigt ud, udgifterne svarer 

til det budgetteret. Konto 115 er i år afdelingens smertebarn grundet et for lavt budget. Afdelingen prøver at 

konterer alt hvad der er muligt på konto 116 (DV-Plan). Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. 

• Gennemgang af årsregnskab 2016. Det viser et overskud på kr. 880.000 hvilket må siges at være meget 

tilfredsstillende. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet. 

 

 

• Eventuelt 

 

• JT har nævnt at nogle beboere ikke er helt tilfredse med trapperengøringen. Det kom lidt bag på driften, da de 

kun har fået positive tilkendegivelser. Driften tager fat i selskabet som står for rengøringen. 

• Kontoret holder lukket i juli for aftenåbent. 

 

 


