Dagsorden
Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne
tirsdag 1. december 2015, kl. 17.00 – 19.00
http://www.islandsplads.dk

Åbent for beboerhenvendelser (17.00 – 17.30)
Svend havde en forespørgsel til parkeringsordningen.
1 Godkendelse af dagsorden samt valg af dirigent og referent (kl. 17.00)
Niels referent.
2 Information / drøftelse med ejendomskontoret af fælles sager (17.35 – 18.00)
 Summemøder – møder med formand.
 Hvem snakker med ny varmemester.
 Går en runde med ejendomsfunktionær.
 En fra parkeringsudvalget.
 Vi holder møde mandag d. 7 kl. 16.30. nødstilfælde mandag d. 14. 12.


3 Valg af formand og næstformand samt fordeling af opgaver
4. Opfølgning på beslutninger på afdelingsmøde
5 Næste møde
6 Evt.

Ad 3 Valg af formand og næstformand, fordeling af opgaver samt vores møder og anden
kommunikation
Bestyrelsen vælger en formand og en næst formad.
Dernæst er der en række opgaver vi skal have fordelt inkl. kasserer, hjemmeside, løbende dialog
med ejendomskontoret, deltagelse i beboer udvalg etc.
Iden sommerferien drøftede vi samarbejdsflader med beboerudvalg. Men vi nåede ikke lægge et
formelt forslag frem til beslutning på afdelingsmødet. Er det noget vi skal bruge krudt på – eller
fungere det ok.
Møder – indkaldelser, referater, afbud, tid, sted, mad osv.
Ad 4 Opfølgning på beslutninger på afdelingsmøde
Udkast til referat er udsendt til kommentering. Konkrete punkter:
Vi skal:
 videre med energirenoveringsprojektet
 sammen med udeudvalg aftale opfølgning på plan for vedligeholdelse af udearealer
 have fundet ud af hvordan vi følger op på beslutning om Brunata
 have Lejerbo til at underskrive ny kontrakt med Yousee





opdatere husorden om hunde samt opsat ny skiltning
repræsentantskabet i Lejerbo – der er møde i december. Vi skal vælge repræsentanter.
andet??

Ad 5 Næste møde
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 5. januar – eller skal vi skyde til tirsdag d. 12. januar
så alle er tilbage fra jule-/nytårsferie?
Har vi brug for et møde inden – f.eks. med ejendomskontor/fælles driftsledelse/driftschef?

