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Referat bestyrelsesmøde 04.02.20 

 
 

Referent: 
Helen Bernt Rasouli  

E-mail: 
hra.aab88@aab.dk 

 
Sagsnummer: 88 

 
Dokument nummer: 

D2020-018643 
 

Dato 
4. februar 2020 

 

Mødedato: 
 

4. februar 2020 19.00 
 

Mødested: 
 

Lille fælleshus 

 
Til stede: 
 

Annet David, Preben Bjørn, Charlotte Jeppesen, 
Morten Rosenvold Villadsen, Helen Rasouli 
(referant) 

Afbud: 
 

 

Næste møde: 
 

3. marts 2020 18.30  
 

Fordelt til:  
 
 

Dagsorden 
 

a) Godkendelse dagsorden 
b) Godkendelse referat 

c) Opfølgning drift v/Thor Beck – aflyst pga. sygdom 
d) Godkendelse af velkomstfolder 
e) Notat økonomi v/ Preben 
f) Prioritering årshjul v/ Helen 

g) Beboerhenvendelser  
h) Opfølgning klager 
i) Beslut repræsentantskabsdeltager  

j) Aftal dato sommerafslutning bestyrelse 
k) Eventuelt 

a. Droner 

 
 

Referat 

 

1. Godkendelse dagsorden: 

• Godkendt 

 

2. Godkendelse referat: 

• Referat godkendt 

 

3. Opfølgning drift v/Thor Beck: 

• Aflyst pga. sygdom 

• Bestyrelsen ønsker en tættere opfølgning med inspektøren på budget, 

istandsættelse og indkøb. 

• Bestyrelsen vil gerne have at udskiftning af postkasser prioriteres 



Side 2 af 3 
 

 

 

4. Godkendelse af velkomstfolder: 

• Annet fik input og gør den færdig.  

• Velkomstfolderen bliver kun lavet i elektronisk form og lægges på hjem-

meside og gemmes i docunote. 

 

5. Notat økonomi v/ Preben: 

• Bestyrelsen fik en gennemgang af post 16611 i budgettet.  

• Der skal indhentes tal på brug af vaskerier, så vi kan afgøre omfang af ind-

køb af maskiner. 

• Bestyrelsen vil arbejde for at der bliver fundet penge til legeplads. Preben 

følger op på aftale om overflytning af beløb til legeplads til 2020. 

• Bestyrelsen indkøber en projekter. 

• Bestyrelsen vil undersøge om der findes fonde der understøtter indkøb af 

legepladser  

 

6. Prioritering årshjul v/ Helen: 

• Vi beslutter prioriteringen et kvartal ad gangen 

• Prioritering 1. halvår 2020:  

o helhedsplan  

o Legepladser 

o Planlægning afdelingsmøder 

o Hjemmeside op at køre 

 

7. Beboerhenvendelser  

• Tidsrum for beboerhenvendelser flyttes til første mandag i hver måned  

• Vi aftaler på hvert bestyrelsesmøde, hvem der sidder om mandagen de næ-

ste to gange: 

2. marts - Charlotte og Preben 

6. april – Annet og Helen 

 

8. Opfølgning klager: 

• Lukket punkt 

 

9. Beslut repræsentantskabsdeltager: 

• Preben blev valgt som bestyrelsens repræsentantskabsdeltager 

 

10. Aftal dato sommerafslutning bestyrelse – udsættes til næste gang 

 

11. Eventuelt 

  a. Droner – alle beboere har fået besked om måling af område via droner. 
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Foreløbig dagsorden 3.3.20: 

 
1. Godkendelse dagsorden 

2. Godkendelse referat 
3. Opfølgning drift v/Thor Beck  
4. Regler fælleshuse 
5. Notat økonomi v/ Preben 

6. Beboerhenvendelser  
7. Opfølgning klager 
8. Aftal dato sommerafslutning bestyrelse 

9. Eventuelt 

 
 

 


