
 

Bestyrelsesmøde den 1. september 2020 kl. 18.30 
 
Deltagere: Elmer, Ziggie, Jan, Izabella, Conni og Holger. Astrid fra VA’s organisationsbestyrelse samt Svend, Morten og 
Camilla fra Bo-Vest. 
 
Referent: Camilla 
 
 
 

1. Godkendelse af Dagsorden 
Dagsordnen bliver godkendt punkt for punkt. 
 

2. Godkendelse af referat den 12. august 2020 
Referatet er ikke udsendt, så det kan ikke godkendes. 
 

3. Gennemgang af forslag fra Afdelingsbestyrelsen 
Forslagene fra Afdelingsbestyrelsen godkendes ikke 
  

4. Forslag til Budget 2021 
Forslagene afvises, da budgettet er godkendt på bestyrelsesmødet den 12. august 2020 
 

5. Færdiggørelse af Budget 2021 med eventuelle rettelser 
Færdiggørelse af budgettet afvises da budgettet er godkendt på bestyrelsesmødet den 12. august 2020 
 

6. Gennemgang og færdiggørelse af beretning til Afdelingsbeboermødet 
Beretningen blevet ikke godkendt, men det blev aftalt at hvert bestyrelsesmedlem sender de forslag til beretningen, 
som de synes er vigtige at have med. Forslagene sendes til Ziggie med en deadline søndag den 6/9-20 kl. 18.00. 
Dagsordenen til afdelingsmødet blev gennemgået. Det blev besluttet at informationen om det uretmæssige vederlag 
både indgår i Formandens beretning samt som et punkt på dagsordenen.  

 
7. Beslutning om indkøb af ny vimpel 

Beslutningen blev godkendt 

 
8. Beslutning om indkøb i nuværende regnskabs år f.eks. Opvaskemaskine til 198 og TV til 136 på Konto 116 er der afsat 

midler til dette i indeværende år. 
Pengene er afsat og indkøbene blev godkendt. 

 
9. Praktiske forhold omkring afholdelse af Afdelingsbeboermødet 

Der er pt tilmeldt 10 beboere til afdelingsmødet og alt tyder på, at vi kan afholde mødet i nr. 198. Fremadrettet skal 
lokalet i nr. 198 godkendes af brandmyndighederne. Det aftales af den samlet bestyrelse møder en time før og stiller 
borde op. Ziggie byder velkommen og kommentar vedrørende beretningen samt vederlaget rettes til Ziggie og. De 
indkommende forslag tages på næste møde. 
 

10.  Evt. 
Det er blevet forespurgt hos ejendomskontoret, om der må afholdes en bryllupsreception i nr. 198 den 31/12-20. 
Bestyrelsen stemte for at udlejningen denne dag blev accepteret, under forudsætning af, at arrangementet slutter kl. 
16. Det er endvidere blevet spurgt om børnefødselsdage på hverdage ikke længere koster kr. 250,- i leje. Som 
situationen er nu, koster leje af lokalet på hverdage kr. 500,- samt desinfektionsrengøring på 400,-  altså en samlet leje 
på kr. 900,-. Det blev besluttet kun at opkræve for desinfektionsrengøringen ved børnefødselsdage, så længe der er 
Covid19 restriktioner. 

 


