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R E F E R A T 

 af 
BESTYRELSESMØDE 

 
 
Tid: Torsdag den 17. oktober 2019 

Til stede: Merethe Petersen, Henning Willer, Elio Colombo, Rino Mortensen og Birte 

Brask. 
D A G S O R D E N: 

 
1) Godkendelse af referat af 17. september 2019 
2) Godkendelse af dagsorden 
3) Siden sidst 
4) Budgetstatus v/ Henning Willer 
5) Budget 2020 
6) Nyt fra Haveudvalget 
7) Evaluering af arbejdsdagen søndag den 29. september 2019 
8) Evaluering af beboermøde 10. oktober 2019 
9) Eventuelt 
10)Næste møde 

R E F E R A T: 
 
1) Godkendelse af referat af 17. september 2019: Referatet blev godkendt uden 
kommentarer. 
 
2) Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.  
 
3) Siden sidst: For en ordens skyld vil vi lige slå fast, at hvis nogle af andelshaverne har 
ting, de ikke vil beholde, så kan man altså bare ikke sætte det op ved Fælleshuset. Der er 
sat et havebord, men efter en diskussion blev vi enige om at beholde det. 

 
4) Budgetstatus v/ Henning Willer: Der er stort set ingen ændringer i forhold til 
gennemgangen til beboermødet. 
 
5) Budget 2020: Ikke noget nyt i forhold til sidste møde den 17.9.2019.  
 
6) Nyt fra Haveudvalget: Bo (Dansk Have Harmoni) har kværnet den store bunke affald, 
der lå på parkeringspladsen og kørt det væk. Bestyrelsen godkendte, at regningen blev 
betalt. 
Der er bestilt hækplanter til at sætte på Stavnsholtvej inden for stubbene. De kommer den 
10. november og bliver plantet i løbet af måneden. 
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7) Evaluering af arbejdsdagen søndag den 29. september 2019: Der blev gjort en 
meget effektiv indsats. Der var et godt fremmøde, og der var en rigtig hyggelig stemning. 
 
8) Evaluering af beboermøde den 10. oktober 2019: Bestyrelsen mener, at mødet løb 
løbsk. Fremover ønsker vi, at beboerne møder op med en positiv holdning og ikke kun 
med negative indslag. 
 
9)  Eventuelt: 
a) YOU SEE: You See ændrer kanalerne ved  nytår, men bestyrelsen har ikke noget med 
det at gøre. 
b) Aktiviteter: Der er kommet en mail om Caféudvalgets julemøde, musik- og filmaftener. 
c)Tagrenderensning: Haveudvalget tilbyder at rense vores tagrender for 250,- kr. pr. hus. 
d) Ny kaffemaskine: Vi blev enige om at købe en ny kaffemaskine, som kan lave flere 
kander kaffe inden for kort tid. 
 
10) Næste møde: 
 
Næste møde blev fastsat til 
   

 Tirsdag den 19. november 2019, kl. 16.00  
  i Fælleshuset 
 

   
 
Merethe Petersen     Henning Willer   Elio Colombo 
 
  
 
 
Rino Mortensen     Birte Brask 
 
 
 
 
 


