
Referat fra bestyrelsesmøde den 3-08-2016 

Tilstede: Yvonne – Anita – Pernille – Nye mentor Bo Langhof 

Afbud: Michael – Jack  

1. Valg af mødeleder. Pernille, samt afklaring om vi var beslutningsdygtige, vi 

blev enig om at skulle der stemmes om større beslutninger ville de blive 

udskudt til først kommende bestyrelsesmøde. Under dette punkt blev vi 

præsenteret for vores nye mentor Bo, som sidder i Hovedbestyrelsen og har 

en stor erfaring inden for økonomi, vi ser frem til vores sammenarbejde. 

2. Godkendelse af referat. Sendes pr mail eller godkendes på førstkommende 

møde. 

3. Opfølgning fra sidst. Intet at bemærke, da vi har holdt sommerferie. 

4. Nyt fra Boliggården/Formanden. Bestyrelsen har været inviteret til møde med 

en del af Organisations bestyrelsen, samt Direktør Birte Flæng Møller, på 

grund af uoverensstemmelse med Administrationen omkring Helhedsplanen, 

bestyrelsen har gentagen gange udtrykt bekymring omkring økonomien – 

løsøre – gulve mm. 

5. Beboere henvendelser. Ingen 

6. GF. Grundejerforeningen har holdt ferie, næste møde er i september. 

7. Info fra grupperne. Informations gruppen Der er indkaldt til møde i info 

gruppen den 6 september, det dog uafklaret om det bliver til noget, da info 

gruppen har udformet info skrivelse 3 uden bestyrelsen har været inviteret 

med. Vi retter henvendelse til teknisk afdeling for, at afklare formålet med 

vores tilstedeværelse i gruppen, hvis vi skal være med underskriver uden at 

deltage. Mediegruppen Michael har været til møde med Boliggården, her har 

man indhentet et tilbud som er dyre end det Michael har fået af you see. Der 

indkaldelse til nyt møde. Følgegruppen Der afholdes møde den 30 aug. Hvor 

Anita og Yvonne deltager. 

8. Intet nyt 

9. Da kontortid hos Ulrik og Ulf blev ændret til om morgen, blev der aftalt at vi 

ville evaluere efter 3 til 4 mdr. Derfor udarbejdes der et skema som uddeles 

sammen med indkaldelse til vores afdelingsmøde. Vi modtager en del klager 

om at vores affalds ordning ikke fungere jf. ordensreglerne, derfor har vi 

inddraget dette punkt i skemaet. 

10. Gennemgang af budget, vi kan godkende budgettet ved følgende ændringen. 



Rettelses af DV-Planen for 2017 vi ønsker at henlægge 250.000 kr om året til 

skuer over de næste 6 år dette skulle kunne lade sig gøre uden 

huslejestigningen, dog med det forbehold, at vi står i en uafklaret økonomiske 

situation i forhold til Helhedsplanen og vi ved ikke om administrationen 

inddrager vores henlæggelser. Hvilket vi dog finder uacceptabelt. 

11. Der blev talt om punkter til vores beretning og der opfordres til at fremsende 

punkter. 

12. Evt. Næste møde er frem rykket til onsdag den 31 aug. 

 

Referent  

Anita   

 


