4. november 2020
Afdelingsmøde for bestyrelsen i afd. 42. tirsdag d. 03-11-20. Fraværende: Annika og Kim.
Referat:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt

2.

Godkendelse af sidste referat.
Efter en kort drøftelse af udformning af referatet blev det godkendt.

3.

Møder afvikling.
Bestyrelsen drøftede hvorledes afvikling af møderne skulle afvikles. Der var enig om, at
ordstyreren skulle holde mere orden i tale rækkefølgen, og holde medlemmer på sporet
eller gribe ind.

4. Opfølgning af beboermødet.
Der er behov for at følge op på de punkter der blev rejst på beboermødet. Formanden vil
undersøge, hvor referatet fra mødet var. Punktet vil fremover være på dagsordnen.
5. Vedligeholdelsesreglementet.
AAB er ved at dele det op, således det er lovbestemt bliver tydeliggjort, og det vi har
indflydelse på står klart. Punktet vil fremover være på dagsordnen.
6. Formanden Orienterer.
Mødet med AAB den 12. oktober var aflyst pga. sygdom hos AAB.
7. Referat fra diverse udvalg:
Listen med udvalgsmedlemmer er blevet rettet til.
o Møde formandskab (Jan, Ellen)
o Økonomi (Arne, Bent, Jan)
o Aktivitets (Anika, Kenneth)
o Motions (Kim, Jan)
o Redaktion (Jan, Arne)
o Husudvalg (Ellen, Jan)
o Udv. Vedligehold (Ellen, Bent, Josephine, Ole)
o Grønlandsvejens lokalråd (Arne)
o Kend din nabo (Ellen)
o Fremvisning af lejligheder (Ingolf, Jan)
o Flag Hejsning (Kenneth, Kim, Ingolf)
Der havde ikke været møde i de enkelte udvalg, men det blev drøftet havde man
kunne lave, specielt i aktivitetsudvalg i disse Corona tider. Alle vil gå hjem og tænke
over forslag.
Vedligeholdelsesudvalget vil mødes en gang i november, for at se på området.
8. Indkommende forslag.
Der var ikke kommet nogen.
9. Bordet rundt.
Ole: Se på begrebet ”plejer ikke at gøre” Det er den sætning man oftest vender tilbage
til.
Jan: Møde med personalet den 13. november hvis mulig. Antal deltager fra bestyrelsen
vil tilgå. Formanden og næstformanden er selvskrevet.
10. Evt.
Der var intet under dette punkt.
Mødet sluttede Kl. 21.00
Referent: Bent

