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Referent: 
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E-mail: 
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Sagsnummer: 88 

 
Dokument 

nummer: 
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Dato 
7. januar 2020 

 

Mødedato: 
 

4. februar 2020 kl. 19 
 

Mødested: 
 

Bestyrelseslokalet 

 
Til stede:  
 

Preben Bjørn, Annet David, Charlotte Jeppesen, Helen Ra-

souli (referent) 

 
Afbud: 
 

Morten Rosenvold Villadsen 

Næste møde: 
 

4. februar 2020   
 

Fordelt til:  
 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse dagsorden 

2. Godkendelse referat 

3. Årshjul 2020 

4. Beboerhenvendelser 

5. Klage  

6. Eventuelt: 

o Computer bestyrelsesmedlemmer 

o IT-mand oprydning it-udstyr 

o Nyttehaver 

o Vikar for sygemeldt funktionær 

 
 
Referat 
 

1. Godkendelse dagsorden 

• Godkendt. 

 

2. Godkendelse referat 

• Vi skriver referat under møder, og godkender punkt for punkt. Referat til-

passes efterfølgende og godkendes på næste møde. 

• Referat af bestyrelsesmøde 03.12.19 blev godkendt. 

 

3. Årshjul 2020 

• Bestyrelsen identificerede ønsker/opgaver for 2020 og frem. Disse nedskri-

ves, og på mødet i februar prioriteres og omdannes disse til et årshjul.  

• Preben nørder på økonomi til 4. februar, som udgangspunkt for prioritering 

af opgaver. 
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4. Beboerhenvendelser 

• Vi tager imod beboere således, at hver beboer taler med et bestyrelses-

medlem for sig. Dermed får beboerne mulighed for at fremlægge deres sag 

uden at andre beboere overhører hvad de siger. Hvis det er noget som alle i 

bestyrelsen skal høre, så tager vi det til sidst. 

• Vi ønsker os en bænk uden for lokalet, som beboerne kan sidde og vente på 

udenfor lokalet. Skal afklares om vi har penge på 2020 budget til sådan en 

bænk. 

• Skriftlige henvendelser til bestyrelsen skal ske på bestyrelses e-mail – AAB-

Afdeling88@aab.dk. Annet laver en seddel til postkasse/dør. Hvis man ikke 

vil/kan skrive på e-mail, må man henvende sig personligt i bestyrelsens 

mødetid hver første tirsdag i måneden kl. 18.30 

• Referater hænges op i bestyrelseslokale og ejendomskontor, og vaskeri. 

Preben står for den opgave. Desuden deles referater på hjemmeside. 

• Bestyrelsen behandlede beboerhenvendelser. 

 

5. Eventuelt 

• Afdelingsmøde afholdes hvis muligt 26. maj. 

• Computer bestyrelsesmedlemmer – vi afventer om noget af det eksisteren-

de udstyr dur. 

• IT-mand bestilles til gennemgang af it-udstyr. Udstyr som ikke anvendes 

bortskaffes eller sælges.  

• Nyttehaver – vi skal have afklaret om vi har penge der kan anvendes til 

hegn/skel på nyttehaver. 

• Repræsentantskabsmøder – næste møde den 27. maj - deltager identifice-

res på næste møde? 

• Fast punkt på dagsorden – opfølgning på klager – lav mappe på docunote 

• Vikar for sygemeldt funktionær – Helen skriver til Thor 

• Annet følger op med Fritz vedr. gulv i bestyrelseslokale 

 

 

Dagsorden 4. februar 

1. Godkendelse dagsorden 

2. Godkendelse referat 

3. Opfølgning drift v/Thor Beck 

4. Godkendelse af velkomstfolder 

5. Notat økonomi v/ Preben 

6. Prioritering årshjul v/ Helen 

7. Beboerhenvendelser 

8. Opfølgning klager 

9. Beslut repræsentantskabsdeltager  

10. Aftal dato sommerafslutning bestyrelse 

11. Eventuelt 
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