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Bestyrelsesmøde i afdeling 27 
 

Tid: 12. oktober 2022 kl. 19:00 

Sted: Hos Per, Østervænget 38. 

 

Dagsorden: 

 

1. Formalia: Papirer til DOMI Bolig, bl.a. tavshedserklæring. 

2. Aftaler om, hvordan vi organiserer møderne: indkaldelser, referater osv.? 

3. Hvad gør vi med flagning? 

4. Hvad skal sættes i opslagstavlen? 

5. Har vi arvet nogle hængepartier fra den tidligere bestyrelse? 

6. Er der noget vigtigt i forbindelse med markvandringen, som er onsdag 26. oktober kl. 

11.30. Vi starter ud for nr. 38. ? 

7. Eventuelt. 

Ad 1: Diverse papirer blev underskrevet, så vi kan få rettet til på hjemmesiden. 

Ad 2: Møde hver anden måned den sidste onsdag i ulige måneder. 

Formanden aflyser, hvis der intet nyt er. 

Suppleanter deltager i møderne. 

Dagsorden følger som udgangspunkt denne standarddagsorden og indeholder:  

1. Siden sidst . 

2. Er der noget vi skal arbejde med? 

3. Eventuelle arrangementer. 

4. Henvendelser fra beboere. 

5. Eventuelt. 

Ad 3: Flaget ligger hos Herdis i nr. 22 og hos Per i nr. 38. Vi sætter flag op eller udleverer det efter 

aftale, der kommer en seddel op i skabet om, hvor man kan henvende sig, hvis man vil have flag 

op. 

Ad 4: Der bliver taget lidt ned og det der er tilbage ordnes, hvis nogen har opslag, der skal hænges 

ind i skabet, kan man henvende sig til Per i nr. 38. 
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Ad 5: Der skal skilte op ved el-ladestanderen, gæsteskiltet ved ladestanderen skal flyttes. 

Ad 6: Vi glæder os til at opleve en markvandring. 

Ad 7: Der planlægges et gløggarrangement i samarbejde med Elisabeth (vores trivselskonsulent) 

torsdag d. 1. december 2022 kl. 15 i pavillonen, tilmelding kommer senere, Per laver 

tilmeldingsseddel. 

Jørn, Bodil, Carl og Birgit har gjort et rigtig godt arbejde i den afgåede bestyrelse og vi vil her fra 

gerne rette en stor tak for til dem alle.  

Næste møde onsdag d. 30. november 2022 kl. 19 hos Herdis. 


