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Referat       

Afdelingsbestyrelsesmøde i Brokær         

Dato:  Onsdag, den 15. september 2021 kl. 18.30 

Sted:  Bestyrelseslokalet 

Deltagere 

 

Afbud 

 Jørn (formand), Birgit, Lasse, Iben, Marianne, Dorthe og Varmemester samt 

Per fra Administrationen.  

Camilla, Simon og Aksel 

 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat Godkendt 

2. Evaluering afdelingsmødet Gik over al forventning, især i lyset af, at det er over 2 år siden, vi sidst havde 

mulighed for at holde afdelingsmøde. Mødereferater er godkendt og 

underskrevet af formand og dirigent og udsendes snarest. 

3. Varmemester og 

budgetopfølgning samt status 

på markvandringen mv 

Bo er snart tilbage på fuld tid efter sit uheld. 

Bo gennemgik opfølgningslisten fra afdelingstjek samt udestående punkter fra 

august mødet. 

 

p-vagt – obs tid skal være 10 minutter  

Administrationen bedes tilskrive p-selskabet.  

Hvordan går det med forhandlingerne med nyt p-selskab? 

 

Nyt musikanlæg i selskabslokalerne – Lasse (og Per) ser på det. 

 

Der er ved at være styr på væggelus. Der er meget større og øget fokus på 

behandlingen. 

 

Flytning af rulle afventer Miele. 

 

Vasketavler kan snart tages i brug – afventer demokursus for beboerne 

 

Tilbud på gulv i vaskerier drøftes på næste møde. 

 

Per – Økonomi 

Kto 115 – ser fornuftigt ud i forhold til at holde budget. 

Kto 116 – ser også fornuftigt ud. 

 

Plan for opsætning af nye planter, træer og buske samt blomsterbede ved ll-17, 

16. september 2021 
november 2019 
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når der er opsat nyt hegn – godkendt. Vær dog obs på, at de nuværende store 

træder på plænen absolut skal bibeholdes. 

4. Bordet rundt Jørn 

- beboerklage – Per tager sig af den  

5. Konstituering 

- næstformand 

- sekretær 

- medlemmer til 

repræsentantskabet 

- aktivitetsudvalg 

. Næstformand – Lasse 

 

- Referent – Jørn og evt. Camilla (skal afklares)  

 

- Kassér – Birgit 

 

- Medlemmer til repræsentantskabet 

- - Iben, Lasse og Aksel 

 

- Aktivitetsudvalg  

- - Birgit og Iben 

 

- Antenneudvalg 

-- Lasse og Dorthe 

6. Eventuelt og plan for 

møder resten af året.  

Mødeplan resten af året: 

27. september Repræsentantskabsmøde 

13. oktober kl. 17.30 Bestyrelsesmøde 

11. november kl. 17.00       ”Frokost” med vm og gårdmænd  

17. november kl. 17.30 Bestyrelsesmøde 

10. december kl. 18.00 Jul Bestyrelsen 

 

Vi genopliver ”Åbent hus” med bestyrelsen, 17. november kl. 15-17. 

 


