
D A G S O R D E N  1/3 2018

Mødedato 1/3 2017 Kl. 18:30 – 

Sted Hos Lucy

Deltagere Lucy, Bente, Bo, Jonna, Anette, Signe

Afbud                    Hanne

Punkt Emne Beskrivelse

1 Byggesag Prøver at invitere Bette, hvis det passer med hendes 

kalender.

Signe prikker til Lars.

Vil vi vinde en sag hvis vi laver et privatsøgsmål? 

Måske starte med at kontakte 

organisationsbestyrelsen. (Steffen Morild evt. Diana? 

Signe kontakter )

2 Udgifter siden sidst? Kontaktkasse talt/bank afstemt

Det passer. Kontantkassen bliver sat i banken.

Udgift til sandwiches til mødet med Lars

3 Årsregnskab 2017 Der er et par punkter der skal udredes for vedr. 

likviditet. Bliver ikke godkendt i dag.

4 Siden sidst Der har været AB+ Netværksmøde/ERFA møde

Vi talte primært om strukturen af møderne, indhold og 

hyppighed.

Det er besluttet af vi mødes 1 gang hver 3 md. Der blev

talt om at lave en facebookgruppe eller lignende hvis vi

gerne vil i kontakt med hinanden hurtigere, blot har en 

forespørgsel som ikke behøver involvere 3B etc.

Vi talte om at ERFA møderne kunne munde ud i en 

AB+ manual til nye indflyttere i AB+ (nye afdelinger, 

ikke enkeltstående beboere)

Næste møde kommer til at indeholde vidensdeling 

omkring gruppestrukturer. Signalgården har meldt sig 

frivilligt til en fremlægning/præsentation.
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3. møde kommer til at indeholde vidensdeling omkring 

ind + udflytning samt samarbejde med byg og drift.

Der bliver sendt et referat ud af mødet fra 3B's side 

senere.

Noget fra sidste referat der ikke er fulgt op på?

Rydning af rum. Har skrevet til Bette 1/3 vedr.tømning 

af rum.

Overdimensionering af el: Bente har fulgt op af dette. 

Det er ikke noget beboerne selv kan gøre. Bo kontakter

beboeren en beboer, der har problemer med deres 

elinstallationer.

5 Grupper Jonna opdaterer:

Der er husstande i enkelte grupper der ikke er tildelt 

opgaver.

Derudover ser det ud til at der er enkelte husstande der

ikke er i nogen grupper.

Mail til grupper + invitation til styregrupperne

Styregrupperne bliver inviteret til vores næste 

bestyrelsesmøde

6 Kommunikation Vi har talt om den interne kommunikation bestyrelsen 

imellem.

Definition af ”aktive suppleanter” 

Bo har et indlæg vedr. brug af online tjenester.

Google Docs. Bo gennemgår Google Docs.

Bestyrelsesfacebook bliver ”nedlagt” 

Persondatalov = Bente spørger 3B’s IT afdeling.

7 Håndværkeropgaver og 

håndtering

Tilstopning af håndvaske: Bestyrelsen laver et skriv 

(Anette laver udkast)

Med de nuværende problemer der er med mange 
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tilstoppede håndvaske skal man være mere påpasselig

med kaffegrums etc. 

Så vi kan være på forkant med problemerne.

Hvad kan man gøre for at forebygge.?

Højtryksrenseren… Hvad må den bruges på?

Spørge Tove om hun vil lave et skriv.

8 Indkøb til grupper Bør gå gennem styregruppen. Beboeren fra Renhold 

kontakter selv styregruppen.

Ønske fra aktivitetsgruppen. Fold ud pavillon. Skal 

være en god kvalitet. 3x3 eller 6x3 max budget: 2000kr

9 Fælles arbejdsdag 15 April kl 11

- vaske alger

- klippe hæk ind mod Hørgården. Spørg Hørgården om

det er OK at klippe hækken.

- evt. leje trailer

- Lave en samlet Arbejdsdagsfil

- vaske svalegang med højtryksspuler.

- hegnet mod amagerfælledvej skal repareres

Der skal indkøbes drikkevarer og pølser samt Grillkul

Manillamærker skal indkøbes (tjekke hvad der ligger 

hos Tove) 

10 Afdelingsmøde Røde Mellemvej 7

19/4 kl 19

Nøgler hentes på dagen ml 8-9 hos Samdriften.

bestille hæfter, booke dirigent (Diana)

Vi har lokalet fra kl 18

Begivenhed på facebook.

Der skal sendes indkaldelse ud inden 10/3

opmærksomhed på deadlines til forslag (Senest 14 

dage inden 5/4 skal alle forslag indsendes)

Signe kigger på tidligere indkaldelser.
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11 Evt.

Signe på ferie – hvem tager over?  

Dækkes fra 12/3 til og med d. 21/3

Anette 12/3-14/3

Bo 15,16,17,18/3

Bente 19-23/3

Indhold til nyhedsbrev marts: 

Flow til ”sager” tlf+husnr 

Reminder på akutsager                                            

Tilrådes at tegne en glas og kummeforsikring. Glas 

dækkes ikke af Signalgården.

12 Næste møde

4/4 kl. 18.30

Hos Jonna,
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