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AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, salamanderparken 
 

Afholdt den 24. november klokken 19.00 i fælleshuset. 

Til stede var: Mads, Laila, Gurli, Ayten, Elinor, Mikkel. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af Dagsorden. 

2. Sager til drøftelse/beslutning 

a. Salær for bestyrelsen/suppleanter. 

Elinor forslår at Speciale opgaver kan tildeles et vederlag, idé grundlag for forslaget vil være 

et individuel tiltag som kræver et ekstraordinær arbejde der ligger over normalen. 

b. Kantsten til p-pladserne. * 

Der forslås at bestyrelsen tage stilling til kantstens problematikken i afdeling, Skal vi etabler 

nye kantsten hvor det er nødvendigt i afdelingen. Eller skal vi vende til Markvandring og få 

anlægs entreprenøren til at se på det? 

c. Aktivitet og tilskud i fælleshuset. 

Der er flere forslag til at lave Aktiviteter/undervisning i fælleshuset. Hvor det kræver en 

betale for undervisning. Er det noget fælleshuset kan bruge til gratis? Og er der mulighed 

for økonomisk tilskud? 

3. Sager til Orientering 

a. Status på Hjemmeside. 

Orientering om hjemmeside og deadline for opbygning, det er også mulighed for at 

bestyrelsen kommer med input og eventuelt ønsker til det endelige layout. 

b. Status på projekter i afdelingen. 

Gennemgang af de igangværende projekter i 2016, og skal der gøre yderlige tiltag? 

c. Repræsentantskabsmødet nov. 2016 

Mads giver et resume af mødet og skulle der være et eller flere emner som eventuelt er 

interessante for afdeling bestyrelsen kan vi arbejde med det i 2017 

d. Bestyrelses årshjul 2016 – 2017* 

Der er lavet et oplæg for årshjul. Og Mads vil forklar tanken med de forskellige punkter. 

4. Tema 

5. Næste møde 

Der forslås næste ordinære møde er den 26. januar 2017 kl. 1900 

6. Eventuelt. 

7. Beslutning, formidling ud til afdelingen 

 

http://www.salamanderparken.dk/
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Referat: 

Ad. 1. 

Godkendt. 

Ad. 2.a. 

Elinor foreslår, at vi kan give et vederlag til folk, der ikke sidder som bestyrelsesmedlemmer for et stykke 

arbejde, som går ud over det almindelige frivillige arbejde. 

Kriterier: man skal have en specifik opgave for bestyrelsen, som varer i minimum et år.  

Vedtaget med 4 stemmer. Formanden og Laila erklærede sig som inhabile og forlod lokalet under debatten 

og afstemningen. 

Ad. 2.b. 

Skal der være en trappe fra hovedvejen og ned til 55+boligerne helt oppe ved indkørslen fra Ormslevvej. 

Vi synes, det er en god idé, men vi vil gerne have Oles input til, hvordan det kan gøres uden at vi mister 

parkeringspladser. 

Ad. 2.c. 

Alle fælles arrangementer er velkomne, og man kan låne fælleshuset i hverdagene uden beregning, hvis 

man vil lave noget for afdelingens beboere. Man kan søge bestyrelsen om tilladelse til at råde over 

fælleshuset i weekenden. 

Man kan søge bestyrelsen om tilskud til betaling for eventuelle større udgifter. Det kræver dog at 

bestyrelsen får en udførlig beskrivelse af økonomien omkring afholdelsen af arrangementet. 

Ad. 2.d. 

Mads undersøger mulighederne for om vi kan etablere en ladestander til elbiler, hvor der er betaling for 

strømmen. 

Mads undersøger mulighederne for deleelbiler. 

Ad. 3.a. 

Der er deadline på hjemmesiden til januar. 

Ad. 3.b. 

Vi mangler en tilbagemelding fra Ole. 

Ad. 3.c. 

Mads lægger op til, at vi engagerer os i visionsarbejdet i ALBOA. 

http://www.salamanderparken.dk/
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Ad. 3.d. 

Mads fremlægger årshjulet. 

Ad. 4. 

Udgår. 

Ad. 5. 

Næste møde er torsdag d. 26. januar 2017 kl 19.00. 

Ad. 6. 

VAM skal fjerne deres skilt. 

Tømning af hundespandene, og tag lige alt skraldet med, når de tømmer. 

Elinor snakker med Ole for at få klarlagt om redskab til at åbne ovenlyset kan betales over huslejen. 

Vi snakker om IT-udstyr til bestyrelsen. Elinor snakker med Peter. 

Næste Møde: torsdag d. 26. januar 2017 

 

Tak for god ro og orden. 

http://www.salamanderparken.dk/

