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Referat til bestyrelsesmøde d. 22/11-2022 kl. 17.00-19.00 
 
Sted: Dyringparken 64, st. mf. 
Tilstede: Sonia, Songül, Juro, Svend, Harun, Jakob (driften), Ranko (driften) 
Afbud:  
 
1. Valg af dirigent.  

 
Svend 
 

2. Valg af referent.  
 
Svend 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 
 
4. Orientering fra driften 

- Driftens orientering er udsendt skriftligt. Spørgsmål og supplerende kommentarer 
 
Sune er blevet opsagt. Der er en proces i gang for at ansætte ny varmemester/1. mand. 
Projekter vil i fremtiden blive varetaget af den ny bygningschef, så varmemesteren kan 
koncentrere sig om drift og personaleledelse. 
 
Vi fastholder afdelingstjek 29/11, og Ranko deltager sammen med John fra driften. 
 
Affald på nordstien – bestyrelsen mener, at der er bevilget penge til overvågning ved et 
tidligere afdelingsmøde. Driften undersøger det og sætter i gang umiddelbart hvis det er 
tilfældet. 
 
Belægninger – bestyrelsen følger driftens indstilling, og ønsker at stenene støbes fast når det 
er muligt. 
 
Haverydninger – skriv er sendt til alle, og ikke kun udvalgte haver. Der er kan være enkelte 
tilfælde, hvor BB skal afholde udgiften for rydning af haven. Beslutninger om dette tages ad 
hoc i dialog imellem driften og formanden. 
 
Skolen – Ranko har haft dialog med skolens ledelse. Songül støtter denne dialog hvor det er 
muligt. 
 
Træer i haven – bestyrelsen støtter driftens indstilling, om at træer i haverne skal skæres ned 
til en rimelig højde. 
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Kælderrum – Ranko undersøger hvad der findes af venteliste til kælderrum. 
Derefter tager han og Svend lead på at lave et endeligt forskag til næste 
afdelingsmøde. 
 
Barnevognsrum – modellen der blev fremlagt, på sidste møde, er droppet. Der laves derfor 
nye nøgler til barnevognsrum. 
 
5.Juletræstænding 

- Hvad er vores ambitionsniveau? 
- Hvem gør hvad hvornår? 

 
Praktisk gennemgang med driften. Songül står for slikposter. Vi mødes 15.30 for at forberede 
ting. 
 
6. Kalender 2023 
 
Gennemgået med ændringer. Endelig kalender eftersendes med referatet. 


