
Bestyrelsesmøde - Onsdag den 10. Maj 2017 kl. 17-21:00 
 

Mad Aske Referent Aske 

Deltagere Aksel, Andreas, Aske, Beatriz, Georg, 
Karina, Marie, Pernille, Zeynel 

Afbud Johan, Kenneth 

 
DAGSORDEN 

 

Emne Ansvarlig Tid 

1) Godkendelse af dagsorden Ordstyrer 17:00 

2)  Bordet rundt  præsentation  
 
2.1 - Bordet rundt  præsentation  
(tidligere opgaver i bestyrelse, forventninger til 17/18) 

- Aksel: Infogruppen, fortsat i 17/18 - fokus hjemmeside. 
- Andreas: Har tidligere siddet i bestyrelsen. Interesse for 

drift og info. Projekt: Digital sekretær (automatisering). 
Automatisering generelt: Dagsorden mv. 

- Zeynel: I bestyrelsen i syv år. Sidder i driftudvalget 
(interesse for projekter og projektledelse). Fokus 17/18: Få 
styr på de store driftprojekter - præcisering af 
vedligeholdelsesplan, afklaring af tidsspørgsmål og pris. 
Kunne man lave vedligeholdelsesplan visuel? 

- Georg: Infogruppen de seneste to år. 
- Beatriz: Inforgruppen de seneste år. Interessant at være 

en del af bestyrelsesarbejdet - føling med foreningen og 
beboerne. Klar på at være med på det hele. Events og 
arrangementer for fællesskabet. Hjemmesiden. 

- Aske: Kælderudvalg - tovholder på kælderprojekt. Træder 
lidt ud af info i år for at kunne prioritere kælderprojektet. 

- Pernille: Ny i bestyrelsen. Boet i foreningen i 10 år. 
Spændende at være en del af bestyrelsesarbejdet - 
gnisten og ånden. Interesse for info og event. 

- Karina: I bestyrelsen i seks år (forbi flere udvalg og 
sekretærposten). Formand 17/18 og de seneste år. Fokus i 
17/18: Vedligeholdelsesplan, drift og info. 

2.2 - Praktisk (nøgler, mad, udlæg) 
- Mad: Der er mad på bestyrelsesmøder - ansvaret går på 

tur. 100-150 kr. Per person - udlægget refunderes. 
- Udlæg refunderes ved udfyldelse af udlægsskabelon 

(ligger i Google drev under Bestyrelsen). 
2.3 - Mødekalender skal vi fortsætte første onsdag i måneden?  

Karina 17:05 



- Bestyrelsesmøder i 17/18 bliver første onsdag i måneden. 
2.4 - Adgange til systemer 

- Dokumenter og referater ligger i Google Drev 
- SmartSheet til opgavestyring via Google Drev 

3) Valg af næstformand 
Aske er valgt som næstformand 

Karina 18:00 

4) Opgaver og udvalg  
 
4.1 - Introduktion til ansvarsområder og opgavestyring 
(forretningsorden) 

- Forretningsordenen blev gennemgået. Karina opdaterer og 
sender rundt til godkendelse. 

4.2 - Valg af kasserer 
- Aksel er valgt som kasserer 2017/2018 

4.3 - Valg af sekretær  
- Beatriz er valgt som sekretær 2017/2018 
- Nedsat et ad hoc digitaliseringsudvalg, der vil lave 

skabeloner og kigge på mulighed for 
henvendelses-formular (Beatriz, Karina, Andreas 
(formand)). Andreas indkalder til første møde samtidig 
med at Beatriz får sekretæren overdraget af Karina. 

4.4 - Fordeling af ansvarsområder 
- Formand: Karina 
- Næstformand: Aske 
- Sekretær: Beatriz 
- Kasserer: Aksel 
- Driftsgruppe: Zeynel 
- Kælderudvalg: Aske (formand), Zeynel, Marie 
- Infogruppe: Aksel (formand), Pernille, Beatriz, Karina 
- Event: Marie (formand), Pernille, Georg, (Beatriz) 
- Vaskeriudvalg: Karina bindeled til bestyrelsen. Kim er 

formand. Georg deltager i udvalget. 
- Beboersager: Pernille og Georg (efter december: Zeynel) 

 
NB: Besættelse af økonomiudvalget kommer på dagsordenen ved 
næste møde. 
 
4.5 - Afklaring: Suppleanter (rækkefølge) 

1. Beatriz 
2. Georg 
3. Pernille 
4. Kenneth 

Karina 18:10 

5) Generalforsamling  
 

Karina 19:00 



5.1 - Evaluering (hvordan gik det og hvad skal vi følge op på) 
- Generalforsamlingen 2017 blev evalueret. Det blev 

noteret, at der skal bestilles mad til flere personer næste 
år. 

5.2 - Godkendelse af referat  
- Referat fra GF 2017 blev godkendt pr. mail af bestyrelsen. 

6) Arbejdsweekend  
 
Bestyrelsen tager som foregående år på en arbejdsweekend for at 
lægge en plan for bestyrelsesåret mv. 

Ordstyrer 19:15 

7) Orientering fra udvalg (mødedato, status) 
 
7.1 - Økonomi  
7.2 - Drift  

- For mødekadance se kalender på www.ingolf.dk 
7.3 - Vaskeri 

- Arbejdet er i gang. Rådgiver er blevet bedt om at hjælpe 
med at udspecificere krav til støj og vibrationer. Det skal 
bruges til at stille krav til leverandøren. 

7.4 - Kælder 
- Status på kælderprojektet blev gennemgået. 
- Kommende møder indskrives i kalender på hjemmesiden. 

7.5 - Info  
- Mødekadence: Første tirsdag efter første onsdag i hver 

måned. 
7.6 - Event  

- 100-års fødselsdag for bygningen, søndag d. 14. Maj. 

Ordstyrer 19:30 

8) Opgaver og sager  
 
8.1 - Gennemgang af opgaver (Smartsheet) 
8.2 - Vaskeri - udskiftning af maskiner 

- Status på vaskeriprojekt blev gennemgået. 
8.3 - Parknet generalforsamling 

- Georg (og Andreas) 

Karina 20:00 

9) Godkendelse af referat fra sidste BM Ordstyrer 20:30 

10) Eventuelt 
10.1 - Høring om lokalplan 

- Andreas læser høringen igennem og fremsender 
væsentlige punkter til kommentering i bestyrelsen. 

Ordstyrer 20:45 

 
 


