
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Afdeling 9 

Tirsdag d. 7 juni 2022 - Afbud fra Agnete 

 

1. Valg af referent: Brit blev valgt 

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

 

3. Formanden orienterer. 

 

a. Vision og Målsætning – Det er lagt ud til bestyrelsen at drøfte dette for hele BO42 eller 

ens egen afdeling – for så at kunne viderebringe evt. ønsker om tilføjelser til 

repræsentantskabet i juni.   

Vision og målsætning blev drøftet og Lis blev klædt på med noter til 

repræsentantskabsmødet.  

Bestyrelsen finder det ikke nødvendigt at udarbejde en vision og målsætning for vores 

afdeling. 

b. Frivillighedspolitik - Møde sidst i juni – Brit orienterede omkring tankerne bag ved en 

frivillighedspolitik i BO42, samt vigtigheden i at italesætte at vi gør noget for vores 

frivillige.  

 

4. Regnskab til godkendelse. Der er fra bestyrelsen et par punkter der ønskes yderligere belyst. 

Brit aftaler møde med Anette og giver svar til bestyrelsen.  

Med det kan bestyrelsen godkende regnskabet.  
 

 

5. Orientering fra markvandring. Markvandringen blev afholdt sammen med Keld, Brit, Pernille 

og Lis. Følgende blev drøftet og påpeget:  

Vinduespartier, det er bekymrende at der er mange beboer der oplever problemer med 

vandindtrængning ved kraftig regn fra vest. Vi glæder os til 2025 hvor vi skal have skiftet 

vinduerne.  

Skur, der er desværre flere skure der trænger til lidt hjælp, i forhold til råd i brædderne.  

Gavl på 1’r rækken, der ses tydelige frostskader i stenen. Keld får en murermester til at 

vurdere hvad der kan gøres for at skaderne ikke udvikler sig.  

Hække, der er desværre stadig få meter hæk der ikke vil komme i 20’r rækken, der vil blive 

indkøbt nye planter til efteråret.  

Bestyrelsen indstiller til beboerne at der klippes hæk i august, så bier og sommerfugle kan 

nyde de blomstrende hække.  

6. Opdatering/ indkaldelse ang. Afdelingsmødet 

Bestyrelsen udarbejder selv et udkast til afdelingsmødet. Der vil blive serveret en varm ret i 

Vikings klublokaler – vi glæder os til at se mange beboer på afdelingsmødet d. 15 september. 

7. Evt.  

Der var intet til evt.  

Med venlig hilsen  
Formand Brit Kofoed Dahl 


