
D. 9. december 2021 

BESTYRELSESMØDE  

1. DAGSORDEN 

A. Jesper (tidl. Formand) 

i. Har afleveret sin nøgle og bestyrelsens iPad. 

B. Nyt fra formanden 

i. Været på introduktion kursus til det at være i en Afdl. Bestyrelse. 

ii. Plads til Forskel 

1. Arbejder på integration og tvær-etniske aktiviteter. 

2. De næste 4 år er de tilstede på Holtbjerg. 

3. De er kun der, hvor der er en bolig-social helhedsplan. 

C. Nyt fra renoveringsudvalget 

i. Omhandlede om udendørsarealer 

1. der laves en plan ud fra input fra div. møder.. 

2. Der har været for lidt fokus på legepladser, så det arbejdes der på.  

3. Bekymring fra bestyrelsen – kommer der bedre belysning. 

D. Nyt fra arrangementudvalget 

i. Hvordan skal det organiseres? 

1. 5 i alt, 2 og 2, på valg og en udvalgt af bestyrelsen fra bestyrelsen. 

2. Skal de vælges på afdelingsmøder? Debat. 

a. Nej, vi finder selv nogle medlemmer, som vil være med og der er 

ingen begrænsninger på Max. Mængder der må være. 

ii. Bankoaften 

1. god opbakning i forhold til, at det var førstegang. Ikke så mange som 

ønsket, men alle gik derfra en gevinst og en god oplevelse.  

2. Forventer, at det bliver et tilbagevenden event. 

iii. Juletræsfesten søndag d. 12. December 2021 er aflyst pga. COVID-19 

1. Der har været øffet over, at der var brugerbetaling på julefesten, men 

det planlægges, at det skal foregå som et depositum og/eller som til 

tilskud til arrangementet, afh. Af eventet.  

iv. Der er fastelavnsfest i samarbejde med en Lejerbo afdl. På tegnebrættet. 

E. Visioner 

i. Hvad er din vision med at være en del af bestyrelsen? 

1. Generelt er vi glade for at bo herude og vil gerne bidrage til en positiv, 

engageret  og god atmosfære, der gør afdelingen attraktiv både for 

eksisterende og kommende beboer.. 
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F. Møder de næste 6 mdr. 

i. Hyppighed? 

1. 1 gang pr. Måned 

ii. Det er tilladt at ikke alle medlemmer er med hver gang, hvis det ikke kan 

lades sig gøre. Dvs. det kan aflyses, hvis der ikke er noget relevant byde ind 

med. 

iii. Aftalte datoer 

1. torsdag d. 13. Januar 2022 

2. Torsdag d. 24. Februar 2022 

3. Torsdag d. 31. Marts 2022 

4. Torsdag d. 28. April 2022 

5. Torsdag d. 19. Maj 2022 

6. Torsdag d. 16. Juni 2022 

G. Hvem er administrator på Afdl.024 Facebook-side? 

i. Burde det være bestyrelsen? 

1. ja, det synes bestyrelsen.  

ii. Forslår at lave en ny officiel gruppe 

1. Mette står for oprettelsen, og tilføjer de øvrige bestyrelsesmedlemmer 

som administratorer. 

H. Eventuelt 

i. Hvem lukker molokkerne? 

1. Peter låser dem. 

ii. Afsikring af postkasser? 

1. ikke en aktuel anordning, men kan tages med til renoveringsudvalget  

iii. De midlertidige genhusningsboliger 

1.  er pt ikke lejet ud og de næste, der skal gøre brug af dem, er vores 

afdeling og Gormsvej 

iv. Fælleshuset / festlokalerne 

1. de kan lejes ud til eksterne lejere. Dette har kontoret førhen været 

fejlinformeret om. Kontakt Hanne Lambek. 

v. Oprydnings-dag til et af de kommende bestyrelsesmøder. 
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