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Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 
 
Torsdag den 24. april 2014, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Dorte Tine   
samt medarbejderobservatør Jørgen Bøgh.  
 
Afbud: JC og FMH. 
 
 
 
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. 
 

  

A. Regnskabsopfølgning. 
 

Taget til efterretning.  

B. Maling af Ejendomskontoret. 
Genoptagelse af sagen fra mødet 
i marts.  
(Bilag udleveres på mødet). 

 

Genoptages på maj mødet. Konto 
116410 skal specificeres. 

DTH 

C. Rygepolitik i selskabslokalerne. 
(Uden bilag). 

 

Bestyrelsen ønsker at indføre 
rygeforbud i selskabslokalerne Dette 
tilføjes i den foreslåede ændring af  
Ordensreglementet til afdelingsmødet 
og efterfølgende i lejekontrakten, hvis 
forslaget godkendes.  
Der opsættes skilte i 
selskabslokalerne, hvis forslaget 
godkendes. 
 
Efter mødet er reglerne om rygeloven 
undersøgt nærmere. Rygeloven 
gælder offentlige steder og hvor der er 
tale om et ansættelsesforhold. Dvs. 
når afd. holder fester og der er 
personale er der rygeforbud qua 
rygeloven. Ved udlejning af lokaler er 
det at betragte som en privat fest. Hvis 
der fx er serveringspersonale gælder 
rygeloven. Når vi har 
rengøringspersonale på efter festen 
skal der været luftet ud inden de 
kommer. Hvis bestyrelsen ønsker 
rygeforbud skal det derfor med i 
Ordensreglementet. 
 

DTH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BDJ 
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D. Opfølgning på ventelisten til 
badeværelsesrenovering. 
(Uden bilag). 
 

Det tjekkes hvor mange som er på 
venteliste. 

DTH 

Sag 2 – Godkendelse af referat fra 
mødet den 27. marts 2014.  
 
Samt referat fra lukket dagsorden med 
personale. 
 

Godkendt. CASC 
WEB 

Sag 3 – Valg af rådgiver på til 
solcelleprojektet. 
 
Det indstilles, at bestyrelsen accepterer 
det rådgivende ingeniørfirmas tilbud. 
 

Indstilling godkendt.  

Sag 4 – Tildeling af lokale til ny klub. 
 
Det drøftes om det ledige lokale i 
Langhuset kan tildeles en af de to 
ansøgninger, fra henholdsvis gruppen 
der arbejde med modeljernbane/-
racerbane og Niels-Erik Abcells ide om 
en musikklub. 
(Uden bilag). 
 

Ideen om musikklub er opgivet. Det 
ledige lokale tildeles derfor gruppen 
der arbejder med modeljernbane- og 
modelracerbanegruppen. 

CASC 

Sag 5 – Afdelingsmødet den 14. maj. 
Bestyrelsens forslag og beretning 
drøftes. Drejebog for afdelingsmødet 
vedlægges til orientering. 
 

Materialet blev gennemgået. 
Forslaget om overgang til faktisk 
istandsættelse i stedet for udbetaling 
af NI-beløb udgår. 
Forsøgsordning med hyblerne foreslås 
i ca. et år. 
 

 
 
 
BDJ 

Sag 6 – Orientering fra formanden og 
øvrige samt sager modtaget efter 
udsendelse af dagsorden. 
 
Når der er en aktuel liste fra DAB over 
igangværende sager gennemgås listen. 

Intet.  
 
 
 
 
 

Sag 7 – Haveudvalget - designmanual. 
(Uden bilag). 
 

Intet.  

Sag 8 – Udvalg for kommunikation, 
hjemmesiden og beboerbladet. 
(Uden bilag). 
 

Intet.  

Sag 9 – Renovationsudvalget.  
(Uden bilag). 
  

Intet.  

Sag 10 – Beboeraktiviteter. 
(Uden bilag). 
 
 

Intet.  
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Sag 11 – Antenneudvalg. 
Evt. status på etableringen. 
(Uden bilag). 
 

YouSee installationen er afsluttet. 
 

 

Sag 12 – Økonomiudvalget. 
(Uden bilag).  
 

Intet.  

Sag 13 – Klubudvalg. 
(Uden bilag). 
 

Åbent hus i september.  

Sag 14 – Arbejdsgruppe for vejsikkerhed 
v. Langhuset (svinget).  
(Uden bilag). 
 

Afventer nedgravning til containere 
ved Langhuset. 

 

Eventuelt. (Uden bilag). 
 
 

Intet.  

 
 
 

Næste møde er torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.30. 
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