
Bestyrelsesmøde 20. november 2022 

Mødereferat 

20. november 2022 

  

  

Til stede:  

Anette, Hanne, Tine, Mads, Jonna, Stine og Axl 

Fraværende med afbud:  

Ingen.  

 

Dagsorden:  

1. Annulleringsaftale med parkeringsselskabet (Jonna) 

2. Formandsrollen (Jonna) 

3. Beboerhenvendelse om gruppeskift (Jonna) 

4. Lugtgener i forskellige boliger (Jonna) 

5. Indkøb af borde og stole, som beboere kan låne til f.eks. fester og fødselsdage (Mads)  

6. Fordeling af opgaver i bestyrelsen (Anette) 

7. Beboerhenvendelse om arbejdsdagen og efterfølgende opgaver (Anette) 

8. Mails fra bestyrelsen generelt (Anette) 

9. Eventuelt 

 

OBS: Pga. ferie er dagsordenen sendt ud med for kort varsel, og derfor har der været noget 

intern debat om, hvorvidt vi kan stemme. Flertallet i bestyrelsen mener, at det kan vi godt, dog 

er Anette uenig, og det er hermed ført til referat.  

 

1: Annulleringsaftale med parkeringsselskabet 

En beboer har fået en parkeringsafgift, som vi har forsøgt at få den annulleret hos APCOA 

(parkeringsselskabet).  

Det har været lidt svært at få annulleret afgifter, da denne kompetence ikke lå hos bestyrelsen. 

Ny aftale indgået med APCOA. For eftertiden kan afdelingsbestyrelsen annullere en P afgift.  

Afdelingsbestyrelsen kan annullere en afgift ved at sende en mail fra bestyrelsesmailen.  

2. Formandsrollen:  

Jonna har det svært med rollen i øjeblikket, og hun synes, at der bliver sat spørgsmålstegn ved 

hendes kompetencer, og hun føler sig modarbejdet af et bestyrelsesmedlem.  

Der er en debat omkring, hvorvidt det er personlige angreb eller blot et opmærksomt 

bestyrelsesmedlem, der forsøger at tjene foreningen bedst.  

Det bliver understreget, at det ikke handler om noget personligt, men at man snarere ønsker, at 

formanden fører mere dialog skriftligt end mundtligt, fordi vi som bestyrelse gerne vil have 
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dokumentation i orden. Dog føler Jonna stadig, at det er svært, og hun meddeler, at hun 

overvejer sin position som formand.  

Andre medlemmer af bestyrelsen udtrykker ærgrelse over, at der er et misforhold mellem 

formanden og et medlem af bestyrelsen, og der bliver spurgt direkte, om Jonna ønsker at 

fortsætte som formand, eller om hun vil trække sig. Jonna udtrykker, at hun umiddelbart ønsker 

at fortsætte frem til næste afdelingsmøde.  

3: Beboerhenvendelse om gruppeskift 

En beboer har henvendt sig med et ønske om at skifte gruppe. 

Vi sender en huskemail ud til beboerne om, at der omkring årsskiftet er mulighed for at sende et 

ønske om at komme i en ny gruppe.  

4: Lugtgener i forskellige boliger 

Flere beboere har nævnt, at de har lugtgener i deres lejligheder, og det formodes, at generne 

kommer fra genvex-systemet.  

Bestyrelsens bekymring går bl.a. på at røg bevæger sig rundt mellem lejlighederne, og det kan 

være en fare ifm. brand i en lejlighed.  

Bestyrelsen sætter gang i en undersøgelse bl.a. beboerne om, hvor mange der oplever lugtgener 

i lejlighederne.  

5: Indkøb af borde og stole, som beboere kan låne til f.eks. fester og fødselsdage 

Mads foreslår, at der bliver indkøbt nogle borde og stole, som beboere kan låne/leje. Mads 

undersøger hvilke muligheder der er, og hvad det koster, og så vender han tilbage til 

bestyrelsen.  

6: Fordeling af opgaver i bestyrelsen 

Punktet bliver udskudt til næste bestyrelsesmøde 

7: Beboerhenvendelse om arbejdsdagen og efterfølgende opgaver 

Bestyrelsen taler med de få, som har stillet spørgsmål.  

8: Mails fra bestyrelsen generelt (Anette) 

Punktet bliver udskudt til næste bestyrelsesmøde 

9: Eventuelt: 

Formanden ønsker god appetit til vores lille julefrokost       

Referant Mads 

 

 

 

 


