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Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet tirsdag den 18. juni 2019 
Bækgården 17 (under huset), kl. 17.30 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Flemming blev valgt til ordstyrer og Susanne blev valgt til referent.  

 

2. Godkendelse af dagsorden  

 Godkendt uden bemærkninger.  

 

3. Godkendelse af referat af 7. maj 2019. 

 Godkendt uden bemærkninger.  

 

4. Nyt fra bestyrelsen til driften. 

a. Giftigt drikkevand v. Ole 

 Ole orienterede, om diverse facts omkring giftstoffer i blandt andet vores drikkevand og, 

hvorfor det måske slet ikke er så farligt, som fortalt på repræsentantskabsmødet.  

b. Ref. Fra VA’s repræsentantskabsmøde v. Ole 

c. Hvem vil deltage i møder i BO-VEST ang. effektiv drift?  v. Anita 

 Kirsten Nielsen blev valgt til at deltage på vegne af bestyrelsen.  

d. Skal vi forslå at der kun laves 1 afd. møde om året (Budgetmøde), da der kommer så lidt. 

v. Anita 

 Alle bedes tænkte over dette til næste møde, hvor vi igen vil tage punktet op.  

 

5. Nyt fra driften v/Michael 

a. Ny driftschef. Kim Milton Eggers. Kommer hurtigst muligt og hilser på. Måske dette møde. 

 Kim præsenterede sig selv og hilste pænt på.  

b. AB vil gerne have sommervikar i det grønne 3-4 mdr. Vil I også? VA andel ca. 13.150 kr. mdr. 

 Bestyrelsen godkendte at ansætte en sommervikar 

c. Mødet m. kommunen ang. træer. Hvordan gik det 

 Når der er tale om store solitære træer, så skal vi tage kontakt til kommunen inden en 

eventuel fældning.  

d. Projekt grønpulje er søgt. Afventer svar i september. 

 Michael orienterede om at vi nu har ansøgt om et tilskud til at forskønne et af de grønne 

områder, vi afventer svar sidst i september mdr.  

e. Hjemmeside. ( Vi tager billeder til mødet, af dem som ikke har sendt ) 

 Hjemmesiden er stort set klar, deres sendes et link ud, til bestyrelsens gennemgang i næste 

uge.  

 

6. Byggesager 

a. HP 1-2 – badeværelser og faldstammer – status Intet nyt 

b. Kuldebro-projekt for stuelejlighederne (sokler) – status Intet nyt 

c. Hoveddøre stue og oppe – status Intet nyt 
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7. Budgetkontrol og balance. samt stor budgetkontrol pr. 30.04.19 fra BO-VEST.   

(gennemgås af Ole og Flemming med Michael) 
 Det skønnes, at vi igen i år kommer ud med et stort overskud, derfor rådes afdelingen til 

at tage stilling til hvordan overskuddet skal bruges, fx ved at indfri nogle lån eller lignende, 
samt forbedringsprojekter i afdelingen. Flemming, Ole og Michael tager et møde med BO-
VEST økonomi afd. ang. dette. 

 

8. Aktiviteter 

 BL fyldte 100 år i lørdags, og der var ca. 15 beboer samlet til et morgenmadsbord.  

9. Eventuelt. 

 Trappevask status: Vi går i gang med et udbud efter sommerferien.  

 Udhængs skabene trænger til en oprydning.  

 Natteravnene har sendt en forespørgsel, om vi ønsker at støtte dem med et penge beløb. 

Bestyrelsen vil gerne bidrage med 1000 kr.  

 Bestyrelsens julefrokost vil Lena gerne stå i år. Hun melder dato og mere info ud til næste 

møde.  

 Placering af grill skal op til næste møde.  

10. Næste møde. Der skal aftales møder til og med næste Budgetmøde 2020 

Bestyrelsesmøde 15. august 2019 

Budgetmøde 24. september 2019 

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2019 

Bestyrelsesmøde 5. december 2019 

Julefrokost evt. den 29. november 2019 

 

Resten af møderne frem til regnskabsmødet fastsættes på næste møde.  


