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Afd. Fruehøj 
Afd.Bestyrelsen 
v/Per Saul, formand 
Tlf.: 40231560 
E-mail: persaul@msn.com 
 

REFERAT 

 

Afd.Bestyrelsesmøde 2/2016 
02-11-2016 kl. 17.00 – 19.30 
Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53A 
 
Deltagere: Per Saul, Vivian Bøjgaard, Birthe S. Andersen, Betty Stræde, Jan Kristensen 
Fraværende:  Ingen 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Uddeling af ”Markvandring” er sket. 
Uddeling af ”Håndbog for afd.bestyrelser” er sket. 
Referatet er ellers blevet godkendt.  
 

2. Beretning fra Formanden 
 
Uddelegering af opgaver afd.bestyrelsen imellem, tages op på et senere møde. 
 

Følgende er der stemt om: 

Deltagere til afd.bestyr.møder med Suppleanter er vedtaget med, 

5 stemmer for. 

Mødeafholdelse for afd.bestyrelsen er vedtaget med, 

4 stemmer for og 1 stemme imod. 

Kørselsgodtgørelse for dokumenteret kørsel er vedtaget med, 

4 stemmer for og 1 stemme imod. 

Telefongodtgørelse til øvrige bestyrelsesmedlemmer er vedtaget med, 

4 stemmer for og 1 stemme imod. 

 

Vedr. mødeafholdelse er det aftalt indbyrdes at der, i sommerferien (juli/august) ikke 

afholdes officielle møder. 

  

Samspillet mellem afd.bestyrelse og gårdlaug (især IT for ældre og de med behov), skal 

drøftes på et senere møde. 

 



 
 
 

2 
 

Markvandring i 2017 skal gennemføres. 

Drøftelse af ”Markvandring” for 2018 – 2019 udskydes til foråret 2017. 

 

Drøftelse af ”trapperunden” og hvad vi gør, tages op på næste møde.  

 

Forretningsorden skal udarbejdes for afd.bestyrelsen. Formanden tager sig af det. 

 

3. Økonomi 
 

FMD har fået svar fra HS ang. evt. fejl i regnskabet. 
Bogføring var sket korrekt. 
 

4. Arrangementer 
 

Arrangementer skal drøftes igen på et senere møde. FMD mener at alle arrangementer 
bør/skal dokumenteres og ikke kan køre på erfaring, af hensyn til uforudsigelige 
hændelser. 
Her og nu kører arrangementer videre, men afklaring skal ske i nær fremtid. 
   

5. Henvendelse fra beboere 
 

Køb af manglende udstyr til vores ”madaftener” blev drøftet og det blev vedtaget at det 

som madudvalget/kokkene har brug for, skulle anskaffes. 

Samtidig skulle der være et eller to skabe ekstra, så vi kunne tilgodese både ADM, IT-café, 

Madklubben, Bankoudvalget, etc. etc. 

FMD tager det med skabene op med Driften. 

 

Drøftet hvorvidt vi havde et lokale i kælderen, til en evt. byttecentral.  

Vi har måske et lokale, men er ikke klar over om det er brugbart til formålet (og en lås skal 

skiftes).  

Problemstillingen skal drøftes igen når FMD har mere info omkring dette. Tages op på 

næste møde. 

  

6. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

Afd. bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på evt. indførelse af tiltag, der gør TV/Internet 

billigere.  

Jan K/FMD arbejder videre med problemstillingen. FMD har et indledende møde den 9/11-

2016 med HS, ang. leverandører, samt hvad andre afd. har gjort, vedr. TV/IT. 

Der kommer mere ang. dette emne. 
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7. Eventuelt 
 

I fælleshuset bliver bordene hele tiden sat ind i opbevaringsrummet, til stor gene for alle 
brugere af fælleshuset.  
Det blev aftalt at Betty Stræde skulle tale med Keld Kristensen/ADM, således at 
rengøringsfolkene fik af vide at bordene skulle blive ude. 
 
Næste officielle afd.bestyrelsesmøde afholdes den 7/12-2016. 
 
TAK FOR ET GODT MØDE IDAG   



 

 
90101 Afdeling Fruehøj 
Afdelingsbestyrelsens møde den 2/11 2016 
 
Administrationen har modtaget referatet den 8/11 2016 
Administrationen har gennemgået referatet den 10/11 2016 
 

 

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