
Bestyrelsesmøde 15.01.2020
Tilstede Mads, Jes og Pia
Planlægning af aktiviteter. Vi har ikke modtaget forslag fra jer, så vi kommer 
hermed med vores forslag som vi vil arrangere, gerne med hjælp fra jer.
29.3.20 er der fælles oprydning i afdelingen med efterfølgende kaffe/kage
19.04.20 afholder vi Banko i fælleshuset - med masser af gode gevinster.
Sæt allerede kryds i kalenderen nu, nærmere Info kommer senere.
Indvielse af flagstang og borde/bænke i haverne. Dato kommer senere.
Hvis der er nogen der har lyst til at arrangere noget for beboere så sig endelig 
til.
Til rundgang i marts vil vi kigge på haverne (der er modtaget billeder) 
gennemgå langtidsplan, høre om solcelleanlæg, og finde ud af hvor vores 
kommende borde/bænke skal stå, så hvis i har forslag eller spørgsmål 
modtages disse gerne på mail eller kom forbi nr 14.
Haveudvalg må meget gerne komme med forslag 😊 

Flere har haft besøg af mus eller rotter i skur, i et enkelt skur er der sat fælde 
op. 
Det er meget vigtigt at DER IKKE STILLES SKRALDEPOSER UDENFOR
Ligeledes at der ikke sættes affald ved siden af beholderen. Hvis du taber 
affald, så samler man selvfølgelig op incl. Cigaretskodder
Vi venter på tilbud på rengøring af affaldstromlen. Den bliver beskidt og 
ulækker når der ikke lukkes ordentlig for affaldsposer og kan når det bliver 
varmere i vejret, give en grim lugt.
Til juni får vi besøg af Miljø & Fødevareministeriet, de skal besigtige søen og 
dens trivsel. Vi har ingen præcis dato. Husk at der er lavet en mappe om 
søen og alle tilladelser osv hvis nogen er nysgerrige. Kan lånes i nr 16.
Info fra AlmenBo:
Alle bestyrelser har fået Info om GDPR (persondata)
Referater fra 18/19 er fjernet fra hjemmesiden, da Datatilsynet har vurderet at 
der har været offentliggjort bla navne og adresser i referater uden samtykke 
fra beboer. 



Dette betyder for os, at vi er meget obs på at overholde denne lovgivning. Det 
vil bla få betydning for os (bestyrelse) at vi ikke bliver informeret om hvem der 
ex kommer til afdelingsmødet, kun antal. Hvis en beboer har forslag, kan det 
ikke ses hvem det kommer fra, kun forslaget. Vi får ligeledes ingen 
information om udflytninger, kun en dato og nr. på indflytning, ingen navne. 
Vi modtager ikke klager, skal sendes direkte til AlmenBo (husk navn og adr, 
ellers godkendes den ikke) 
Venter svar på om vi må opbevare registrering af husdyrhold.
Vi i bestyrelsen, har læst information om GDPR.
Til de nye beboere vil vi sørge for, at de får referater fra 2019/20.
AlmenBo har lavet et intranet til afdelingsbestyrelser, hvor vi kan finde mere 
Info end hvad der er på hjemmesiden. Der er bla en god beskrivelse af vores 
"job" som bestyrelse:
Boligselskabernes Landsforenings 5 bud som afdelingsbestyrelsesmedlem:
Du er valgt til at træffe beslutninger og planlægge – ikke til at administrere!
Du er tillidsmand for alle beboerne!
Du er beboernes kontaktled til organisationsbestyrelsen og administrationen!
Du skal fungere som igangsætter – fx aktiviteter i afdelingen – ikke udføre 
alle de praktiske opgaver selv!
Du skal vide (og vise), at andre beboeres holdninger og meninger er lige så 
meget værd, som dine – også selv om du sidder i afdelingsbestyrelsen!
Vi vil gøre alt for at lave op til dette 😊  med jeres hjælp, input og indflydelse.

Mail til bestyrelsen: bestyrelsen.afd52@gmail.com
Facebook: Skødstrupbakken afd. 52
Næste møde er tirsdag den 18.02.20
Alle har modtaget Info om sommerhus, i kan se lidt billeder på Almenbo
Bedste hilsner
Bestyrelsen
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