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Afdelingsbestyrelsesmøde på Skype
Emner
Bestyrelsesmøde i skyggen af
coronavirussen, aktiviteter efter
nedlukning.

Tid
Tirsdag den 1. april 2020
kl. 16.00

Sted
Skype

Deltager
Henry Lodahl Pedersen
Lene Boesen
Lisa Fuhlendorff
Maja Lybæk, kasserer
Poornima Lakshmi
Torben Ringsø Jensen, formand

Afbud fra
Mette Lund Simonsen

Fraværende
Peter Østergaard Eriksen, referent

Som umiddelbar konsekvens af coronavirussen og vores premiere på at Skype er der kun et punkt
på dagsorden, og der er kun afsat 30 min. til gennemgangen. Form og indhold retter vi til
efterhånden, som vi indhøster erfaring med teknikken. Punkt 5 giver os mulighed for at evaluere
mødet og lægge planer.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden for dette møde
Se referat bilag A.
Beslutning: Godkendt

2. Økonomi
Status: Ingen ændring

3. Ny mødeplan
Coronakrisen tvinger os til at lave om på vores rutiner. Det får blandt anden betydning for vores
mødeplan. Vi kommer til at mødes på Skype, og møderne bliver af kortere varighed. Derfor bliver

vi også nødt til mødes lidt hyppigere.
Jeg foreslår derfor, at vi så længe coronakrisen er aktuel, så mødes vi efter behov. Det afgørende
er, at vi får varetaget vores opgaver som bestyrelse.
Der vil være emner, som på grund af coronakrisen, er udsat på ubestemt tid. Andet, som vi ikke
nødvendigvis behøver at bruge mødetid på. Meget kommer til at afhænge af, hvordan Skype
kommer til at fungere for os.
Forslag: Når mødet her er slut (afsluttende, ekstra punkt), evaluerer vi på forløbet. Er det
gennemført med den effektivitet, som jeg håber på, øger vi mødefrekvensen i overensstemmelse
med behovet.

4. Planer i forbindelse med coronakrisen
Coronakrisen har forandret alting for os alle. Spørgsmålet er, hvad vi kan gøre som bestyrelse og
som frivillige? Vi har allerede været lidt inde på, at betingelserne for vores bestyrelsesarbejde er
som forvandlet.
Beboernes trivsel er tydeligvis blevet forringet som følge af krisen. Isolation og manglende struktur
på hverdagen er pludselig blevet meget nærværende for mange af os. Alt er blevet unormalt,
underligt og mærkeligt, og vi forsøger sikkert alle så hurtigt som muligt at nå frem til den ny
normal! Den overvejelse eller noget tilsvarende kommer helt sikkert til at gennemsyre de
kommende snakker vi får.
Hvad er den nye normal?
Hvilke aktiviteter kan erstatte det, som nu er aflyst?
Er der nye ideer eller forslag, som kunne afbøde følgerne for dem, som sidder alene og ikke
kommer til vores arrangementer.
Ordet er frit! Jeg forestiller mig, at vi vender tilbage til spørgsmålet igen. Jeg tænker også, at hvis
der ellers allerede nu er stemning for en konkret aktivitet, så kan vi udmærket gå i gang med at
virkeliggøre aktiviteten.
Drøftelse og evt. beslutninger: (premiere på videomøde)
I samtalen deltager Lisa, Lene, Poornima, Maja, Henry og Torben. Med ordet frit kommer der lidt
forskellige overvejelser frem. Der drøftes, hvad den nye normal består i uden, at der bliver draget
en konkret konklusion. Der er enighed om, at nedlukningen som følge af coronavirussen er en
rystelse for os alle. Og at diskussionen, om hvad vi skal/kan gøre i den forbindelse, er vigtig.
Torben taler om muligheden for, at der kan opstå knaphed på særlige fødevarer, og at vi derfor bør
overveje at forberede os på det. Evt. ved indkøb af brugt fryser og nye aftale med METTO.
Poornima bakker op om, at det er klogt at være parat, men mener også, at det må dreje sig om at
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spise det, der så er i butikkerne til den tid. Der er efterfølgende enighed om, at det er for tidligt at
tænke i de baner.
Poornima nævner en mulighed for fredagsbar på Skype. Lene, fællesspisning via Skype. Ideer bliver
udviklet og bestyrelsen enes om at lave, hvad der kommer til at hedde en Virtuel Kaffebar i daglig
tale Kaffebar på Skype. Alle skal have mulighed for at deltage. Ideen vil være, at det kommer til at
foregå hver aften fra kl. 19.30 til 20.00.
Der skal laves en invitation på print og Torben tilbyder teknisk assistance med at komme i gang.
En mulighed for at lade det foregå på Facebook/Messenger bliver holdt åben, indtil vi får høstet
erfaringerne hjem med hensyn til Skype.
Formen er ikke endeligt fastlagt, men aktiviteten kommer til at foregå så hyggeligt og socialt som
muligt. Vi regner/forventer/håber, at man forbereder sig lidt med te/kakao/kaffe og evt. tilbehør
til. Gerne med oplevelser eller inspiration, som egner til deling.

5. Mødeplan
Pkt. 3 fortsat.
Beslutning:
Vi er i en situation, som kan ændre sig fra den ene dag til den anden, og behovet for, at vi holder
møderne på Skype, gør, at vi bliver nødt til at bryde med traditionen de lange møder en gang om
måneden. At møderne bliver afholdt efter behov, og at Torben indkalder. Der vil sandsynligvis
blive tale flere, men kortere møder.
Teknikken vil med tiden gøre det muligt, at få møderne til at ligne de fysiske møder.

6. Siden sidst
Den 11. marts lukkede statsministeren Danmark ned, med virkning fra den efterfølgende mandag.
Det har fået bestyrelsen til at lukke ned for alle fælles aktiviteter, herunder fællesspisning. Det
eneste, der fortsat kører, er Mod Madspild om torsdagen.
Istandsættelse af beboerhuset er blevet kraftigt påvirket af krisen, men fortsætter som hidtil.
KREA-gruppen og bestyrelsen fortsætter nu sammen, efter at opgaverne, som Sara og Carina har
varetaget, er blevet lagt over til bestyrelsen.

7. Aflysninger
Aflysninger sker som følge af corona. Oprydning og havearbejdet kan og vil blive gennemført, men
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blot efterhånden, som der bliver lejlighed til det og der er frivillige til det.
-

Julefrokost (på ubestemt tid)
Påskefrokost
Havedag(e)
Oprydning

Med venlig hilsen
Torben Ringsø Jensen
/formand/referent

Bilag
A. Bestyrelsesmøde referat
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90104 Afdeling Børglumparken
Afdelingsbestyrelsens møde den 1/4 2020
Administrationen har modtaget referatet den 1/4 2020
Administrationen har gennemgået referatet den 2/4 2020

Administrationens bemærkninger til referatet:
Administrationen har ingen bemærkninger til referatet.

