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referat til bestyrelsesmøde tirsdag den maj 2019, kl. 17.30 
 
 

1. Valg af referent og ordstyrer. 
 Peter blev valgt til ordstyrer og Susanne til referent. 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt uden bemærkninger.  
 

3. Godkendelse af referatet, af d. 14.05.2019. 
 Godkendt uden bemærkninger. 

 
4. Nyt fra afdelingen 

 Skråningerne foran kildegården (lige numre) v/Kirsten 
Kirsten forslog at der bliver plantet en anden form for beplantning på skråningerne, som bedre kan holde 
ukrudt og lignende væk. Bestyrelsen besluttede at tage et stykke af skråningen og lave et ”projekt” hvor 
man prøver at lave en anden form beplantning. Driften skal til næste møde komme med et forslag til 
hvordan det kunne se ud.  

 Bemandingen i driften v/Peter 
Bestyrelsen er bekymret for bemandingen i afdelingen, vi har i afdelingen været underbemandet i flere 
måneder. Det begynder at kunne ses specielt på det grønne. Bestyrelsen blev enige om at det 
forhåbentlig bedre når vi 1. juli bliver en fast medarbejder mere + en sommervikar. Der skal kikkes på, 
om vi næste år, evt. skal have 2 sommervikarer.  

 Dato for møde vedr. råderetskatalog v/Peter 
Hans, Kurt og Peter og Michael skal holde møde med Helle fra råderet. Mødes snarest.  

 Status for parkourbane v/Peter 
Vi vil forsøge, at de to mure/skråninger står klar til markedsdagen.  

 Opfølgning vedr. renovering/udskiftning af klædeskabene (forslag fra regnskabsmødet) 
Bestyrelsen ønsker at Bo-vest laver en udregning på hvordan og hvorledes afdelingen kan finansierer 
sådan en eventuelt renovering/udskiftning. Michael undersøger dette med hovedkontoret.   

 Heldagsworkshop om frivilligstrategi i udsatte boligområder v/Peter 
Ingen har desværre mulighed for at deltage på denne workshop.   
 

5. Driften 
 Ny Driftschef. Kim Milton Eggers. Kommer hurtigst muligt og hilser på. Måske dette møde. 

Kim præsenterer sig selv og hilste pænt på.  
 Sommervikar til det grønne team, 4 mdr. pr.1.7. Vi har en mand klar.  

Det blev godkendt at vi ansætter en sommervikar til 1. juli 2019.  
 Møde ang. træer med kommunen. Hvordan gik det. 
 Når der er tale om store solitære træer, så skal vi tage kontakt til kommunen inden en eventuel fældning.  
 Projekt Grønpulje er søgt, så vi afventer svar i sep. 
 Hoveddøre i stueboligerne – status  

Desværre er der sket en fejl i leveringen af de nye plader til hoveddørene, men Michael er på sagen. Og 
vi presser på for at de kommer hjem hurtigst mulig.  

 Køkkener. - Status. 
Ansøgningen om nye køkkener afventer stadig accept fra kommunen. Bestyrelsen ønsker at undersøge, 
om man med fordel kunne lægge selve udbudsarbejdet sammen med en afdeling fx Grønningen, så 
man spare en udgift på dette og få en bedre pris. Michael vil undersøge dette efter sommerferien.  

 Hjemmeside – status (Vi tager billeder af bestyrelsen) 
Hjemmesiden er nu klar til at bestyrelsen kan gå ind og se den nye hjemmeside. Vi tager billeder af 
bestyrelsen som det første ved mødet i august.  

 Vedligeholdelseskatalog. Afventer.  
 Råderetskatalog Afventer  

 
 
 

 



 
 

6. Byggesager 
 HP1-2 badeværelser og faldstammer – status intet nyt 
 Sokkel/kuldebro-projekt – status intet nyt 

 
7. Budget og balance.  

 Det skønnes, at vi igen i år kommer ud med et 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, som nye LED spotlamper ved p-pladserne mm. 

 
8. Husudvalget.  

 
9. Styregruppen – kort orientering fra sidste møde 

 
 Jeppe den boligsociale koordinator, er tilbage på 22 timer. Han sidder her i Nord hver torsdag.  
 Henholdsvis pige og drenge spisning var en succes.  
 BL 100 år blev holdt og det vat et fint arrangement.  
 Sommerferie aktiviteter for børn hver onsdag i juli er blevet arrangeret. Trine fra ABC har sendt 

information om dette ud til alle beboer.  
 Der mangler frivillige til op og nedsætning til markedsdagen, og andre små praktiske opgaver. Så hvis 

nogen har lyst til at hjælpe med dette, kan de kontakte en fra bestyrelsen eller Trine fra ABC.  
 

10. Beboernet udvalget intet nyt 
 

11. Fællesudvalget og Aktiviteter. 
 

12. Eventuelt.  
  

13. Næste møde. 14.08.19 kl. 17.30 (Michael og Susanne kan ikke. Ny dato?) 
 Mødet rykkes til den 20. august 2019 kl. 17.30 


