
Referat af bestyrelsesmøde i afd. 47, 29/06/2020 
Til stede: 

Morten, Katrine T.B.E, Daniel, Ninna, Esben 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden i dag: 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Valg af referent 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde 

4) Ekstraordinært afdelingsmøde 

5) Ny Facebookside og retningslinjer 

6) Møde for fælles arealer, ny dato 

7) Input fra beboere siden sidst 

8) Status fra grundejerforeningen, herunder generalforsamling 

9) Status fra repræsentantskabet 

10) Dato for næste bestyrelsesmøde 

11) Eventuelt 

 

2. Valg af referent 

Morten 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger til referatet fra sidst, bortset fra relateret til Facebookside. Se punkt 5. 

 

4. Ekstraordinært afdelingsmøde 

Der er fastsat dato (4. august, kl. 16.30) på Engkærgårds Allé. Der burde være skriftlig 

indkaldelse på vej til beboerne med almindelig post (eller omdeling fra DOMI selv). DOMI har 

valgt at fuldt udkast til hegnsreglement udsendes en uge før mødet. Vi vil stå for at der er 

drikkevarer og evt. lidt slik til de fremmødte. 

 

5. Ny Facebookside og retningslinjer 

Opfølgning på drøftelserne omkring Facebook-side for afdelingen fra sidst: Vi i bestyrelsen 

kunne godt tænke os at få adskilt hvornår vi er på FB som bestyrelse, og hvornår vi er på FB som 

privatpersoner.  

 

Vi er blevet anbefalet af DOMI Bolig og vores kontaktperson fra organisationsbestyrelsen at lave 

en side der fungerer som bestyrelsens ”opslagstavle”. Dette vil vi implementere og så blande os 

uden om den eksisterende side og lade den fortsætte som nu, så den kan få lov at leve sit liv 

som socialt ”mødested”. Så kan medlemmer af bestyrelsen være private på den eksisterende 

side og tale som bestyrelse på den anden. På denne måde kan vi moderere bestyrelsens side til 

at omhandle de ting vi finder relevante for bestyrelsesarbejdet og aktiviteter, og ikke blande os i 

indholdet på den sociale side. 

 

Esben og Katrine finder et tidspunkt at sætte sig sammen og oprette siden, forventeligt inden 

næste møde. 

 

6. Møde om fælles arealer, ny dato 

Bestyrelsen oplever at beboerne har mange gode ideer til hvordan vi kan få endnu mere værdi 

ud af vores fælles arealer. Vi arrangerer derfor en eftermiddag hvor man går en runde i området, 



vender ideer og forslag de forskellige steder og herefter lave en fælles opsamling på plænen i 

midten. Ved opsamlingen vil vi også gerne modtage ideer til sociale arrangementer med videre. 

Vi vil bestille noget fælles mad (pizza), og så lægge mødet/eventet kl. 17-18, torsdag d. 20. 

august. Dette møde erstatter det ellers planlagte ”Fælles om pladsen”. Morten og Katrine står 

for håndteringen af maden. 

 

7. Input fra beboere siden sidst 

Bestyrelsen har modtaget ønsker om at der oprettes cykelskur. Dette ligger allerede inden for 

processer der er i gang, men er noteret.  

 

8. Status fra grundejerforeningen, herunder generalforsamling 

Der har været generalforsamling i grundejerforeningen, med deltagelse af Morten (vores 

repræsentant i grundejerforeningens bestyrelse) og Katrine. Det var meget spændende. 

Referatet lægges op på den sociale side (medmindre vi når at lave bestyrelsens nye side inden 

da). 

 

9. Status fra repræsentantskabet 

Intet nyt. 

 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 5. august, kl. 19-20.30.  

 

11. Eventuelt 

Sankt Hans-arrangement blev positivt modtaget og vi vil gerne gentage det næste år. 


