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Bestyrelsesmøde, den 16. december 2021, i fælleshuset Birkeparken
Mødet startede kl. 17.00
Til stede var fra bestyrelsen:
Hans Chr. Nielsen, formand
Robert Kaas
Kjeld Nielsen
Anne Grethe Have
Susanne Bergstedt Cordsen

(HCN)
(RK)
(KN)
(AGH)
(SB)

Fra administrationen deltog:
Jan Mortensen

(JMO) (ref.)

Med følgende dagsorden:
Pkt. 1: Velkomst
Pkt. 2: Underskrivelse af referat fra sidste møde.
Pkt. 3: Drøftelse af 12 beboers henvendelse om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1.
Højvang den 11. jan. 2022 kl. 19.00
Pkt. 3a: Tilmelding til kreds weekend konference
Pkt. 3b: Præsentation af Retningslinjer for afdelingsbestyrelser.
Pkt. 4: Evaluering af stiftende afdelingsmøder.
Pkt. 5: Forslag fra administrationen til ny mødekalender 2022.
Pkt. 6: Eventuelt.
Der blev tilføjet pkt. 3a og 3b.
Pkt. 1: Velkomst
Formanden bød velkommen til mødet - det sidste i 2021.
Det blev besluttet at tilføje tilføjet pkt. 3a og 3b
Beslutning om Tilmelding til kreds weekend konference og Godkendelse af retningslinjer
for afdelingsbestyrelser
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra møde den 18. november 2021.
Afklaring: Referat blev underskrevet.
Pkt. 3: Drøftelse af 12 beboers henvendelse om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde i
afd. 1. Højvang den 11. jan. 2022 kl. 19.00
Afklaring: Organisationsbestyrelsen udarbejdede svarskrivelse til skrivelse af 12. december
2021 modtaget den 14. december 2021. Organisationsbestyrelsen sørger for at der formelt
indkaldes til afdelingsmøde den 11. januar 2022 kl. 19.00 i fælleshuset Birkeparken.
Invitationen omdeles senest den 23. december 2021. I øvrigt vil det være nødvendigt at
gennemgå alle råderetsregler mv. for at tilsikre at gældende bekendtgørelser og lovgivning
er overholdt i alle afdelinger.
Pkt. 3a: Tilmelding til kreds weekend konference
Afklaring: HC, SB, AGH , RK og KN deltager. Fælles tilmelding JMO.
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Pkt. 3b: Godkendelse af retningslinjer for afdelingsbestyrelser.
HC havde forud for mødet udsendt forslag til retningslinjer for afdelingsbestyrelser.
Materialet blev gennemgået på mødet og tilrettet, hvor der var enighed om at tilpasse.
Afklaring: Bestyrelsen var enige om at de tilrettede retningslinjer skal være gældende fra
den 16. december 2021. Udsendes til afdelingsbestyrelserne og til afdeling 1 der afholder
afdelingsmøde den 11. januar 2022.
Pkt. 4: Evaluering af stiftende afdelingsmøder.
Afklaring: Hele forløbet har kørt efter planen, men med meget begrænset fremmøde.
Der var god stemning på begge møder. Der blev valgt afdelingsbestyrelser for begge
afdelinger. Tilfredshed med afviklingen.
Pkt. 5: Forslag fra administrationen til ny mødekalender 2022.
Afklaring: Forslag til mødeplan blev drøftet. Tilrettet og udsendes sammen med referat.
Pkt. 6: Eventuelt.
Evaluering af projekt vær med. Aktiviteterne, alle arrangementer forløb langt over
forventningerneog holdes inden for budgetrammen.
HCN bestiller ny pc’er med office pakke m.v. samlet investering ca. kr. 10 – 12.000.

Herefter afsluttedes mødet kl. 19.45

____________________
Hans Chr. Nielsen

_______________________
Robert Kaas

_______________________
Susanne Bergstedt Cordsen

__________________
Kjeld Nielsen

_______________________
Anne-Grethe Have

