
 
Aabenraa Almene Boligselskab Afdeling 13
 

Referat
 

Møde: Møde i afdelingsbestyrelsesen, d. 17. April 2012

Deltagere: Ingrid Thomsen, Carsten Gram, Bjarne Tiede, Thorvald Byriel (Suppleant), 
Svend Nygaard Jensen (medlem af Organisationsbestyrelsen)

Afbud: Ingen

Næste møde: Tirsdag d. 26. Juni 2012, 16:30

 
Da dette var bestyrelsens første møde/opstartsmøde, havde bestyrelsen valgt, at invitere Svend 
Nygaard Jensen fra Organisationsbestyrelsen, for at få startet rigtigt op på arbejdet.
 
Svend Nygaard Jensen lagde op til, at bestyrelsen fik drøftet, hvordan en forretningsorden 
kunne se ud. Dette vil bestyrelsen give sig i kast med på næste bestyrelses møde. Bestyrelsen 
vedtog dog at Suppleanten inviteres til at deltage i bestyrelsesarbejdet, på ligefod med de andre 
bestyrelses medlemmer, dog uden stemmeret, og at møder vil blive afholdt efter behov, dog 
mindst 1 gang i kvartalet.
 
Svend Nygaard Jensen gjorde endvidere opmærksom på, at der til hvert møde skal laves en 
indkaldelse med dagsorden og at der, efter at mødet er afholdt, skal udarbejdes et referat. 
Indkaldelse og referat skal som minimum offentliggøres på Boligforeningens hjemmeside. 
Bestyrelsen diskuterede hvordan den ønsker, at offentliggøre indkaldelser og referater. 
Bestyrelsen kom til enighed om, at alle afdelingens lejemål, skal have en kopi af indkaldelser og 
referater delt ud, foruden offentliggørelsen på boligforeningens hjemmeside.
 
Med udgangspunkt i referatet fra afdelingsmødet, besluttede bestyrelsen at rekvirere 
vedligeholdelsesplanen, for alle afdelingens bebyggelser, samt kopi af alle tildelte tilladelser til 
husdyrhold. Endvidere bedes administrationen om at tilsende bestyrelsen (formanden) en kopi 
af alle tilladelser til husdyrhold, der tildeles i fremtiden.
 
Da bestyrelsen har besluttet at involvere Suppleanten i bestyrelsesarbejdet, har bestyrelsen 
også besluttet at Suppleanten kan deltage i kurser for medlemmer af afdelnigsbestyrelse.
 
Bestyrelsen sender derfor Carsten og Thorvald på Grundkursus for afdelingsbestyrelse, i 
oktober og Ingrid, Carsten og Thorvald på Grundkursus, Økonomi, for afdelingsbestyrelse, i 
november.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i afd. 13 - Ingrid, Carsten, Bjarne og Thorvald.
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