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AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, salamanderparken 
 

Afholdt den 26. januar klokken 19.00 i fælleshuset. 

Til stede var:  

Afbud fra:  

Dagsorden 

1. Godkendelse af Dagsorden. 

2. Sager til drøftelse/beslutning 

a. Godkendelse af rådighedsbeløb 2017 * 

Drøftelse om rådighedsbeløb, klar til godkendelse. 

b. Indkøb til fælleshuset 

I forbindelse med driften af fælleshuset er det nødvendigt at indkøbt diverse ting for at det 

lever op til vores standarter i afdelingen. 

Forslag til indkøb* 

i. Kaffemaskine 

ii. Støvsuger m. skab 

iii. Internet. 

3. Sager til Orientering 

a. Status på Fælleshus overdragelse. 

Der har været mange udfordringer i forbindelse med fælleshuset og det har skabt en del 

utilfredshed hos brugerne/beboerne, bestyrelsen skal sikre at den daglige drift funger og at 

vi giver en god service til brugerne/beboerne. 

b. Tema 2017. 

Er der forslag til tema i 2017? 

c. Opfølgning på hjemmeside 

Orientering om hjemmeside, det er også mulighed for at bestyrelsen kommer med input og 

eventuelt ønsker til det endelige layout. 

d. Orientering af de forskellige kontoer 

i. Bestyrelsens konto 

1. Hvad er der købt i år 

ii. Aktivitet konto 

1. Orientering om det der er købt. 

2. Udbetaling af benzinpenge til Ayten, regnskab med. 

iii. Fælleshus konto 

e. Orientering af hvor vi står i dag med hensyn overdragelsen af udlejning. 

i. Skal der gøres hovedrent af lokalet og værelserne? 
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ii. Hvad er der brug for af fornyelser. Ideer ønskes. 

4. Tema 

a. Indflytnings standart. * 

Bestyrelsen skal overveje hvilken standart vi gerne vil have i forbindelse med indflytning, i 

øjeblikket har vi i afdeling 80 en A-ordning. 

Ordningen er som sådan fin, men vores lejligheders materiale overflader (Gulv, vægge lister 

o.s.v ) er måske ikke optimale til denne ordning. Og der skal tage stilling til hvordan 

bestyrelsens holdning er. 

5. Næste møde 

Der forslås næste ordinære møde er den 23. februar 2017 kl. 1900. 

6. Eventuelt. 

a. Opfølgning fra sidste møde. 

i. Mads mulighed for el-lader til biler i afdeling. 

ii. Elinor IT-udstyr til afdelingsbestyrelsen 

iii. Elinor hvordan en evt. afbetalingsmodel af ovenlysvinduer bliver effektueret. 

iv. Status på invalideparkering og parkering på den store parkeringsplads. 

7. Beslutning, formidling ud til afdelingen. 

 

Referat 

Ad. 1. 

Vi diskuterer reglerne omkring dagsorden og opbygningen af den og tidsfristerne. Ellers godkendt. 

Ad. 2. 

A. Vi diskuterer det rimelige i at vi bliver betalt for frivilligt arbejde. Mikkel har meget svært ved at 

blive betalt for frivilligt arbejde.  

Vi godkender. 

B. Vi sætter kr. 3000,- af til indkøb af skab og støvsuger. 

Vi snakker om sæbedispenser og håndblæser til toiletterne. Elinor og Ayten kigger på det og tager 

noget med til næste møde. 

C. Vi snakker om internet i fælleshuset. Mads snakker med Ole om at få en løsning. 

D. Elinor og Ayten tager ud og kigger på kaffemaskine. Ole skal kigge på at få trukket rør til 

kaffemaskine. 

E. Mads kigger på et nyt nøglesystem. 

F. Ole kigger på skabe til køkkenkrummet. 

G. Vi skal have en serveringsvogn. Ayten og Elinor kigger også på det og køber en. 

Ad. 3. 

A. Overdragelsen er gennemført og der er ved at være styr på udlejningen. Der er kun småting, der 

mangler at blive rettet. 

B. Vi snakker om opdatering af pjecer, haveregler, husdyrregler, velkomst fra bestyrelsen ect. 
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C. Mads og Mikkel tager en gennemgang af hjemmesiden og fremlægger det til næste møde. 

D. Vi er blevet orienteret om de forskellige konti, og vi har godkendt dem. 

Ad. 4. 

A. Vi udsætter punktet til næste møde. 

Ad. 5. 

Næste møde er d. 23. februar 2017. Vi ændrer bestyrelsens træffetid til 19.30 til 20.00, og så holder vi 

bestyrelsesmøde derefter. 

Ad. 6. 

A.   

a. El-lader afventer svar fra Ole 

b. Vi beslutter at Mads snakker med Peter om IT-udstyr, for det haster virkelig med en 

computer til udlejningen. 

c. Vi undersøger muligheden for at der kan blive malet et blåt invalideskilt på asfalten i 

parkeringsbåsen ved invalidepladserne. Udgifterne ved etableringen skal beboeren selv stå 

for, og det samme med udgifterne ved fjernelse ved udflytning. 

Ad. 7. 

Vi flytter bestyrelsens træffetid fremover til 19.30 – 20.00. 

Udlejningen lukker ned i sommerferien.  

 

Tak for god ro og orden. 
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