
Referat - Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 16. april 2019, kl. 20.00 - 21.00  

Sted: Boligkontoret 

Deltagere: Thorkild, Martin og Sophie 

Samt: Line (boligkontor) 

Afbud: Rasmus og Denis 

Fraværende:  

Dagsorden  

1. Velkomst og bordet rundt; ”det nye hold” 
o Bestyrelsesseminar 

2. Opfølgning på Generalforsamlingen 2019 
o Dato for ekstra generalforsamling: vedtagelse af forslag 
o Obligatorisk El- og VVS-tjek 
o Rundvisninger for nye beboere 

3. Konstituering 
o Næstformand 
o Referent 
o Ansvarlig for temamøder og workshops 
o Festudvalget 
o Forskønnelsesudvalget 
o Velkomstudvalget 
o Gårdlaug Øst 
o Gårdlaug Vest 
o 1. og 2. suppleanter 

4. Forretningsorden 
o Møder og træffetid 
o Nyhedsbreve 

5. Næste møde 
6. Eventuelt 

Ad. 1 Velkomst og bordet rundt 

Vi ønskede Sophie Bruun Kristensen tillykke med valget og bød hende velkommen i bestyrelsen – og 
bordet rundt præsenterede vi os samt udvekslede indledende ideer og perspektiver her ved indgangen til 
et nyt foreningsår. 
 
Thorkild præsenterede samtidig ideen om at afholde et bestyrelsesseminar, hvor det er muligt at drøfte 
samarbejde, mødeformer, forretningsorden og visioner for det kommende arbejde. Vi drøfter ideen på det 
næste møde. 

Ad. 2 Opfølgning på GF 19 

Da en række forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget på generalforsamlingen – men uden tilstrækkeligt 
antal samlede stemmer – skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Vi tænker at afholde denne 
efter sommerferien. 



 
Et forslag om obligatorisk VVS- og El-tjek havde også flertal, men ikke 2/3 flertal. Derfor genfremsættes 
forslaget med relevante justeringer, da bestyrelsen fortsat vurderer, at det samlet set er et godt forslag. 
 
Beklageligvis fik velkomstudvalget v./Käthe og Denis ikke taletid, da der på generalforsamlingen var 
præsentationer af arbejdsgrupper og udvalg. Det var en fejl og ærgerligt, da mange har udtrykt tilfredshed 
med rundvisninger og introduktion til gaden og til foreningen. 
 
I 2018 har der været 3 rundvisninger og i 2019 er der gennemført 2. Deltagerantallet kunne være større. 
Derfor vil vi gøre mere for annoncering samt invitere nye beboere via boligkontoret. 

Ad. 3 Konstituering 

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende poster samt valgt en række ansvarlige kontaktpersoner: 
o Næstformand, Martin Pihl Jensen 
o Referent, Thorkild Olsen 
o Ansvarlig for temamøder og workshops, Mette Skjærbæk og Rasmus Krøger Hare 
o Festudvalget, Frederikke Larsen 
o Forskønnelsesudvalget, Frederikke Larsen 
o Velkomstudvalget, Käthe Weidemann og Denis Bowers 
o Gårdlaug Øst, Lars Helsinghof 
o Gårdlaug Vest, Lars Helsinghof 
o 1. og 2. suppleanter, Mette Skjærbæk (1. suppleant) og Lars Helsinghof (2. suppleant) 

Ad. 4 Forretningsorden 

Bestyrelsesmøder bliver fremover afholdt således: 
 
Første tirsdag i ulige uge, kl. 19.00-21.30 med deltagelse af SWE 
Tredje tirsdag i ulige uge, kl. 20.00-21.30. 
 
Træffetid afholdes i bestyrelseslokalet med en halv time 1 gang om måneden således: 
Tredje tirsdag i ulige uge, kl. 19.30-20.00. 
 
Nyheder på web varetages fremover af Line på boligkontoret – og vil i et vist omfang blive understøttet af 
opslag på Facebook. Mens Martin indtil videre fortsat sikrer udsendelse på mail. Der vil fortsat blive 
informeret 3-4 gange om året via opslagstavlerne i trappeopgange. 
 
Hvert kvartal afholdes et åbent temamøde / workshop i beboerlokalet. Disse arrangementer koordineres af 
Mette Skjærbæk og Rasmus. 

Ad. 5 Næste møde 

Næste møde er tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.00 - 21.30. Der er ikke træffetid denne tirsdag. 

Ad. 6 Eventuelt 

Ingen emner under dette punkt. 
 
Thorkild 
16. april 2019 


