
  
 

 
 

Referat til bestyrelsesmøde torsdag den 7. marts 2019, kl. 17.30 
 

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

2. Godkendelse af dagsorden. 
 Godkendt uden bemærkninger.  
 

3. Godkendelse af referatet, af d. 22. januar 2019. 
 Godkendt uden bemærkninger.  
 

4. Nyt fra afdelingen 
 Årsberetning 

Kurt sender den ud søndag.  
 Regnskabsmøde 

Alle stiller op igen. 
 Antenneudvalget 

Per og Peter melder sig ud. Bestyrelsen mener ikke at udvalget har grund til at fortsætte, da alt i dag bliver 
ordnet af AF1986, hvor Per er med til deres møder. 

 

5. Driften 
 Hoveddøre i stueboligerne  

Bolind, der er stadig et udestående ang. træk gennem låsecylinder og et par dørplader der skal skiftes. 
 Køkkener. 

Afventer godkendelse hos org. bestyrelsen. (Er efterfølgende godkendt, så afventer nu kommunen.) 
 Vandvogn til blomstervanding. 

Godkendt. 
 Traktormotor ødelagt. Ny traktor. 

Godkendt at der laves forslag til regnskabsmødet d. 25.3.19. Michael laver det. 
 Fræser til bede. 

Tages op igen senere, så vi ser om det skal være tilbehør til ny traktor og hvad behovet er. 
 Hjemmeside. Husk billeder af bestyrelsen 

Der bliver sat fokus på at vi bliver færdig inden sommerferien. Billeder sendes til Susanne. 
 Markvandring. 

d. 14.04.19 kl. 14.30 
 Vedligeholdelseskatalog. Afventer.  
 Råderetskatalog Afventer  

 

6. Byggesager 
 HP1-2 badeværelser og faldstammer – Afventer Kristian og LBF. 
 Sokkel/kuldebro-projekt – status 

Der er taget termograferingsbilleder af flere lejemål, som skal bruges til ansøgningen til LBF. Afventer 
 

7. Budget kontrol, balance 2019 og regnskab 2018. 
 Der er ingen bemærkninger fra bestyrelsen. Michael, Det endelige regnskab er endnu ikke godkendt af 

revisor, men vi kommer ud med et flot overskud. 

 

8. Husudvalget.  
 Udskiftning af div. inventar. I gang. Status. v. Michael 

Michael, Der bruges meget tid på at tjekke huset efter udlejning. Peter, Kan man tage billeder af hvad der 
skal ligge i hvert skab/hylde, så man ikke er i tvivl? Det prøves af. 
Michael, kød/skæreknive bliver stjålet eller taget ved fejl. Kan de evt. blive udleveret med nøglen? Ja. 

 Gammelt inventar. Hvad skal det? 
Det kan gives til ”Næste hjælperne” eller anden godtgørende formål. 

 Skabsrum/rengøringsrum. 
Opryddes og nogle eller alle skabene fjernes, så der kommer mere plads.  

 Opvaskemaskine. Skal den skiftes?  
Det blev besluttet at købe ny. ca. 35-40.000 kr. 

 Køkkenet er slidt. Hvad gør vi? 
Der ventes til udbud for afd. køkkener, så vi også kan få tilbud på nyt køkken her. 

 Affaldssortering i huset og ude. 
Afventer møde med kommunen. Tænkes ind, når/hvis der kommer nyt køkken. 

 



 

9. Styregruppen – kort orientering fra sidste møde 
 Trine banker på hos nye beboere og byder dem velkomne.  
 Kommunen søges om tilladelse til at der kan lave Sankthansbål på fodboldbanerne bag AB beboerhuset, 

ellers bliver det nok bålfade, som tændes tidligt, så børnene kan være med og bage snobrød.  
 Hans har snakket med et firma ang. at vi kan få en campingvogn, som vi så kan bygge om til vores egen 

pølsevogn. Afventer.  
 Trine skal være med i projekt om hjælp til jobsøgning mm. Se udsendte fra Hans. Lam kommer og snakker 

om lærepladser mm. til næste styregruppe møde. 
 Midtvejsseminar er flyttet til oktober.   
 Kaltoum, overvejer at melde sig ud, da der sjældent tages beslutninger til møderne. Hun mener også at vi 

som afdeling, bør få flere af de ”gode” historier ud, da vi har rigtig mange dygtige unge i vores afdelinger. 
 Kirsten, Hvordan får vi flere unge, til at melde sig som frivillige? Ingen havde en løsning/svar. VA er sjældent 

med, når der skal bruges frivillige. Det burde der også gøres noget ved. 
 Husk at det ikke kun er bestyrelsen der skal/kan deltage i div. udvalg og aktiviteter. Vi opfordrer beboerne til 

at deltage og melde sig til, evt. ved at kontakte Trine fra ABC. 
 

10. Beboernet udvalget 
 Bestyrelsen ønsker at nedlægge udvalget, og lægge det over i antenneforeningen, da der ikke er nok 

aktivitet til at opretholde udvalget. Skal op på næste afd. møde.  
 

11. Fællesudvalget 
 Inga, Kirsten fra VA har fået tilbud på førstehjælpskursus, for beboerne. Der sendes tilmeldinger ud. 

 

 

12. Eventuelt. 
 Hans. Har fået lagt gamle ref. ind i bestyrelses Web. Susanne lægger ind fremover. Tina ( BO-VEST ) 

kigger på Org. ref. 
 Michael: tøjcontaineren er blevet fjernet, ejendomskontoret vil forsøge at finde ud af, hvorfor den er 

fjernet og få en ny tilbage.  
 

13. Næste møde. Regnskabsmødet 25.03.2019. Nye datoer skal lægges. 


