
 
Afdeling VA55
Beslutningsreferat af møde 
Den 5. December 2019

Tilstede:  Elin Olsen,, Jan Rolard, Elmer Jensen,  Holger Pedersen  
,Ziggie Wenningstedt Morten Bo Jensen, Camilla 

Fraværende: Isabella Holst-Sommer. Conni Nielsen, Lene Roberts Gren 

Jf. Dagsordenen udsendt den Følgende er blevet besluttet:

1.
Godkendelse af Dagsorden • Dagsorden Godkendt

2.
Godkendelse af referat • Referat udsat til Januar

3. Afdelingens Tilstand ved  
Morten Bo Jensen • De nye Tørretumbler bliver leveret den 23. December og 

opsætning påbegyndes den 6. januar 2020 
• Gartner har plantet de manglende hækplanter og der er plantet 

sommerfuglebuske som aftalt 
• Der er vendt låger på 19 køleskabe og nu skulle problemer være 

overstået. 
• En der havde lejet 138 måtte gå forgæves og har derfor fremlagt 

et krav, ud af dettte krav betaler vi kr. 1500,- 
• Et nyt Servicekoncept er på vej

4.
Beslutning om indkøbet af tv til 198 • Vi har tidligere besluttes at indkøbe dette og ændrede nu 

størrelsen til 65 tommer

5. KK 198 Redegørelse og brug fremover
• Der blev redegjort om økonomi i projektet 
• Det blev besluttet at der i 198 skal fastsættes bestemte 

weekender til aktiviteter 
• Ulige mdr. 2 weekend og Lige. mdr. 2 og 4 weekend 
• Lejebetingelser de samme som 138 og udlejning kon først 

begynde i det nye år når adgangskontrol er etableret.

6. Nytårskur
• Va55 deltager ikke i Nytårskuren 
• Der vil i forbindelse med en forsinket Julefrokost den 25. januar 

blive arrangeret noget og frivillighed bliver markeret.



7. Hjemmeside og Mails
• Mailbrugere kan ændre deres adgangskoder til eget password 

Det blev pointeret fra Elmer at det ikke er videre heldigt at der 
kun er en der kender vor hjemmeside, det blev besluttet at der 
oprettes en hjemmeside til undervisning og prøve for dem der 
vil deltage 

• Holger understregede at alle kan ændre deres adgangskoder.

8. Bestyrelsespenge 
• Ordningen vil nu ophøre og fremover kan dem der vil modtage 

et udlæg på kr. 500,- som der dog skal afleveres bilag for 
• Det blev godkendt på Afdelingsbestyrelsesmødet, men der vil 

blive afholdt en fornyet afstemning på næste møde hvortil der 
vil kunne stemmes pr. mail om dette emne.

9. Beslutning om aflevering af iPads m.m. Holger ønskede en afstemning om dette emne. 
Får man udskiftet en  iPad med en ny skal den gamle afleveres 
Andet udstyr der er udleveret i forbindelse med en post i bestyrelsen 
skal afleveres når denne post ikke længer er aktuel 
Det blev besluttet med flertal i Afdelingsbestyrelsen at det er 
gældende fremadrettet fra Dags Dato

10
.

Indkøb af PC til Kasserer Posten
• Det blev besluttet at der indkøbes en bærbar PC.

12
.

Tilføjelse til Forretningsorden ved. 
fremtidig mulighed for mmailafstemning • Forslag til fremtidig mulighed for mailafstemning blev fremlagt 

og drøftet. 
• Forslaget blev med mindre ændring vedtaget. 
• Dagsorden vil fremover være mere fyldesgørende eller blive 

vedlagt egentlige forslag 
• Dagsorden og Forslag lægges på Ondrive. 

12
.

Eventuelt 


