
Referat af bestyrelsesmøde i afd. 47, 04/11/2019 
Til stede: 

Morten, Ninna, Katrine, Daniel 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden i dag: 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Valg af referent 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 

4) Valg af nyt repræsentantskabsmedlem 

5) Evaluering af Halloween aktivitet 31. oktober 

6) Juleaktivitet i december? 

7) Gennemgang af ordensreglement 

8) Bestyrelsens opgaver frem til næste møde 

9) Dato for næste bestyrelsesmøde 

10) Eventuelt 

 

2. Valg af referent 

Morten 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger til referatet fra sidst. 

 

4. Valg af nyt repræsentantskabsmedlem 

Emma har trukket sig fra repræsentantskabet af private årsager. I stedet vil Esben (2. suppleant) 

indtræde som medlem af repræsentantskabet i DOMI Bolig. 

 

5. Evaluering af Halloween aktivitet den 31. oktober 

Bestyrelsen bifalder initiativet. Morten og familie deltog og syntes det var hyggeligt at snakke 

med de andre fremmødte. Bestyrelsen drøfter hvordan man kan støtte op om lignende 

initiativer fremadrettet. En idé er at få startet et aktivitetsudvalg hvor interesserede i afdelingen 

kan byde ind med ideer og forslag. Dette vil blive italesat på det snarlige ekstraordinære 

afdelingsmøde. Bestyrelsen forventer at ville sætte et medlem fast i aktivitetsudvalget. 

 

6. Juleaktivitet i december? 

Bestyrelsen vil undersøge om afdelingen kan booke fælleshuset på Engkærgårds Allé til et fælles 

arrangement uden beregning. Daniel og Katrine spørger DOMI Bolig om hvor vidt der (inden 

december) bliver etableret et udendørs stik hvortil der kan sættes et juletræ med lys i. 

 

Bestyrelsen laver et opslag på Facebook-siden hvor der efterspørges interesserede der vil stå 

for/bidrage til/komme med ideer til juleaktiviteter. Katrine står for dette opslag. 

 

7. Gennemgang af ordensreglement 

Bestyrelsen arbejder i et eksternt dokument hvor der med udgangspunkt i 

standardretningslinjerne justeres ordlyd og indhold så det passer til vores specifikke afdeling. 

 



8. Bestyrelsens opgaver frem til næste møde 

Daniel udsender det samlede udkast til ordensreglement til bestyrelsen inden næste møde og 

alle kigger det igennem. 

 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde 

Mandag d. 2/12/2019, kl. 19-20.30 – Hos Daniel 

 

10. Eventuelt 

Bestyrelsen har ævlet rigeligt undervejs, så intet under eventuelt. 


