
Referat bestyrelsesmøde 10. oktober 2018 
 
Til stede: Thomas, Nina, Maria, Jesper, Henrik, Mette, Lis. 
 
Afbud: Jens, Niels, Mette 
 
Referent: Jesper 
 
1. Rod i opgangene - Lis 

- Der er kommet flere klager om rod i opgangene. Vi har haft problemet før. 
- Thomas og Jesper skriver seddel, der bliver omdelt og hængt op. Budskabet er, at alt, der ikke 

bliver fjernet, bliver smidt ud. Det skal fremgå af informationen, at handicaphjælpemidler ikke 
bliver fjernet. 

- Inden fristen for udsmidning fra trapperne, skal der ryddes op i barnevogne, cykler mm i gården. Vi 
beder Meincke stå for det – ved at sætte mærkater på alt i gården og rydde ud i alt, hvor mærkaten 
ikke er fjernet. Oprydningen i gården skal fremgå af informationen, der bliver omdelt.  
 

 
2. Adgang til mails - Jesper 

- Jesper har som aftalt på forrige møde spurgt Boligexperten om der er persondatamæssige 
problemer ved at oprette en mail, som hele bestyrelsen har adgang til. Svaret var, at det må vi 
gerne, så længe mailserveren ligger i EU.  

- Det blev besluttet, at spørgsmålet også skal vurderes af en advokat. Jesper skriver og spørger Ole 
Theut 

- Jesper skriver forslag til håndtering af bestyrelsesmailen.  
- Henrik og Thomas sørger for at mailen bliver oprettet inden næste møde.  

 
 

3. Bedre bestyrelsesmøder – Jesper 
- Møderne er – efter forslagsstillers mening - for ineffektive. Der bliver snakket for meget og 

besluttet for lidt. Derfor tre forslag: 
 

1. Alle punkter til dagsorden skal indeholde formulering om, hvad der skal komme ud af 
punktet 

2. Info fra boligkontoret kommer som udgangspunkt til sidst i dagsordenen. Der kan være 
undtagelser 

3. Alle møder varer som udgangspunkt to timer 
 

- Alle forslag blev vedtaget.  
 

 
4. Fra Boligkontoret - Lis 

- Diskussion om lejlighed, hvor der har været mange vandskader. Lis går videre med det sammen 
med Meincke.  

 
5. Eventuelt  

- Thomas og Jesper har skrevet info til beboerne 
- Thomas tog ansvar for omdeling 
- Næste møde er onsdag den 24. okt. 



- Kommentarer til referatet skal sendes til Jesper senest tirsdag den 16. okt.  
- På næste møde skal vi have et punkt om husordenen – særligt ift. hvilke køretøjer, der må stå i 

gården.  


