
 

Afdeling VA55 Kanalens Kvarter 
Afdelingsbestyrelsesmøde Kanalens Kvarter 136. Kl. 19:00  

 

Dato: 9. februar 2023 
 Dagsorden og Beslutningsreferat af Møde i afdeling VA 55 
 Tilstede: Navne: Inge, Jesper, Holger, Elmer og Jeanett, Rene Fuglsang 
 Afbud: Navne: Afbud fra Rene, Orlov 
 Fravær: Navne: Driften, Morten 
 

Jf. Dagsordenen udsendt den  
Uddelt 6. februar 2023 
Referent vælges 

Følgende er blevet besluttet:  
Jeanett er valgt 

1. Valg af ordstyrer. 
Ordstyren holder ro og orden til mødet og 
sørger for at alle får ordet, samt holder styr på 
vores dagsorden 

Inge er valgt 

2. Godkendelse af dagsorden  Punkt 8 tilføjet i enighed. Dagsorden godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra mødet 
30. januar 2023 

Godkendt 

4. Driften Bestilling af nye haveborde og bænke til gårdene. Der indstilles til at 
der indkøbes 2 x 2,40 og et rundt bord til hver gård. Gård 2 har et 
rundt bord i forvejen og derfor skal der ikke indkøbes et nyt rundt 
bord til gård 2. 
 
 

5. Beboermøde 
Indkaldelse, Forslag fra afdelingsbestyrelsen, 
mundtlig beretning, Valg til Akti. udvalg 

Beretning gennemgået. Oplæg fra Elmer. Tilføjelser sendes til 
Holger og Elmer. Tak Elmer for et godt oplæg. Indkaldelse til 
beboermøde d. 23.3 sendes ud torsdag d. 16.2.23.  
 
Der indkaldes ikke til ekstraordinært beboermøde fordi formanden 
har trukket sig. Da formanden er valgt på et beboermøde og ikke af 
bestyrelsen kan bestyrelsen fortsætte sit arbejde som bestyrelse.  
Elmer fungerer p.t. som vores kontaktperson til Bo-vest. 
Punktet tages med på det kommende beboermøde hvor det indstilles 
til at bestyrelsen konstituere sig efter valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
Fremtidige planer for det fortsatte bestyrelsesarbejde. 

- Overvejelse omkring roadshow for fordeling af affald – vi 
skal dog have driften til at komme med et oplæg for 
problemets størrelse 

- Have fokus på affaldsdage. Gøre det mere interessante så 
tilslutningen kunne blive større. 

- Gårdudvalgene skal styrkes så fællesarealer bliver endnu rare 
at være i. 

- Sommerfest og styrkelse af det sociale sammenhold 
- Bestyrelsen vil være mere opsøgende i forhold til beboerne 

og deres ønsker om det fortsatte arbejde for vores beboer 

6. Aktivitetsudvalget  
Et ønske om at understøtte videndelings. Ved 
opsæt af bokse eller måske infoskærme i 
vinduerne i 136, 138, 172 og 198 

Der vil først blive afsat økonomiske midler af til denne post i budget 
2024. 

7. Drøftelse af eventuel kommende 
forretningsorden for afdelingsbestyrelsen efter 
Afdelingsmøde 

Oplæg til forretningsorden udleveret til bestyrelsen. Oplægget læses 
igennem og drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde 
 
 

8. Jeg har talt med Allan, Lenes mand. 
Han har spurgt mig om jeg ikke ville 
overtage rummet til familie/krea. Det vil 

Det godkendes, at Gitte Kofoed låner kælderrum som beskrevet til 
opbevaring af materialer fra familie/krea aktiviteter 
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jeg selvfølgelig rigtig gerne. Men skal jo 
spørge alle jer i bestyrelsen.  
Rummet er større end 166 og der er 
flere muligheder og en bådplads 
meget tæt på. 
Vil I være søde at snakke om det i 
aften?  
Vh Gitte Jensen kk 148 2th 

 

9. EVT. Orienteringspunkt. Vi modtager muligvis et afslag for at kunne 
opsætte markiser, fra kommunen.  
Bestyrelsen bakker op omkring at vi klager over afgørelsen og vil 
fremsende en klage og et modspil for mulighed for opsætning af 
solafskærmning. 
 
Der indkøbes en reol/bogskab som kan aflåses til referater m.v. til 
brug for bestyrelsen 
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