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Referat: 
Tilstede til mødet: Anny, Annette, Birthe, Helle og Ibrahim 

Referent: Ibrahim 

1. Dagsorden gennemgået og godkendt. 

2. Nyt fra AlmenBo 

- GDPR – persondatalov 

Vi har fået en skrivelse angående Almenbos generelle politik om behandling af 

persondata og hvilken betydning det har for os som bestyrelse. 

Vi efterlever allerede disse regler. 

- Bevæg dig for livet 

Vi har fået en folder fra kommunens initiativ ”Bevæg dig for livet”. Det er et initiativ for 

at få mere motion og fællesskab blandt vores beboere.  

Der kommer et opslag i alle opgangene med en invitation til et opstartsmøde. 

Afholdes tirsdag d. 10. marts kl.10 – 12 ved beboerlokalet ved nr.70.  

- Intranet 

Der er kommet et intranet, som bestyrelsen har adgang til. Det skal lette 

kommunikationen mellem bestyrelse og administrationen. 

3. Status på vinduesudskiftning 

- Vi nærmer os en afslutning på arbejdet, hvilket vi har ventet på længe.  

Eftersom arbejdet afsluttes, bliver der afholdt syn af arbejdet med udfyldelse af ”fejl og 

mangelliste”, som skal udbedres af håndværkerne. 

4. Status på udvidelse af parkeringspladser 

- Inspektør Rene har arbejdet videre med projektet og indhentet tilbud. Disse skal 

præsenteres for bestyrelsen til rundgang. 

5. Forberedelse til rundgang 

- Rundgang gennemføres torsdag d.20. marts med deltagelse af bestyrelsen, inspektør 

Rene Braskhøj og gårdmand Gordon.  



6. Velkomstpakke til nye indflyttere 

- Vi overvejer at lave en lille velkomstpakke til nye indflyttere. Vi forestiller os at den kan 

indeholde en mulepose med logo eller andet lignende merchandise. Vi håber på at det 

vil skabe en lettere kontakt og at man føler sig mere velkommen som indflytter. 

Vi kontakter AlmenBo, for at høre om andre afdelinger har en lignende ordning.  

7. Beboerundersøgelse 

- Vi er som bestyrelse interesserede i at finde på flere fælles aktiviteter for afdelingens 

beboere. Vi vil derfor gerne lave en beboerundersøgelse der skal være med til at 

kortlægge beboernes interesser i aktiviteter og brug af afdelingens midler. 

Dette er en lidt længere proces og vi vil arbejde mere med dette efter rundgang. 

8. Eventuelt 

- Det blev foreslået at vi hænger referater op som opslag i opgangene, for at være sikker 

på at flere beboere læser vores referater. Dette vil blive taget op til rundgang. 

- Vi har fået en anonym beboerhenvendelse med to forslag.  

Som det første efterspørges et gelænder ved opgangene med trapper. Dette vil blive 

taget op til rundgang. Som det andet efterspørges en facebookgruppe for afdelingen. 

Vi vil overveje hvordan afdelingens online tilstedeværelse skal være og om der er nogen 

officiel politik fra Almenbos side. 

9. Næste bestyrelsesmøde d. afholdes kl.17.30 – 19 mandag d. 6. april 2020 

10. Referat er gennemlæst og godkendt. 


