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Referat - Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde, d. 17. april 2018, 

kl. 18.00 i beboerlokalet 
 

Tilstede: Claes, Claus, Erik, Allan, Susan, Martin 

Afbud/Fraværende: Siri 

Dirigent: Claes 

Referent: Martin 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Alle godkender dagsordenen. 

 

2. Info fra kontaktpersonerne 

Beslutning: Punktet udskydes til næste ordinære bestyrelsesmøde. 

 

3. Budgetmøde/afdelingsmøde d. 23. april 

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal diskutere afdelingsmødet og sikre, at der er styr på både det praktiske, 

formalia, og indholdsmæssige. 

Diskussion: 

Det praktiske ved afdelingsmødet: Der er ingen diskussion ved dette punkt, da det praktiske gøremål 

bliver fordelt hurtigt. Se under beslutning. 

Formalia ved afdelingsmødet: Formalia ved afdelingsmødet blev ikke diskuteres, da der var enighed om, 

hvordan det kommer til at køre. 

Det indholdsmæssige ved afdelingsmødet:  

Beretning/orientering: Der blev diskuteret, at der ikke plejer at være en beretning på dette budgetmøde. 

En beretning skal der stemmes om og godkendes, hvilket bestyrelsen dog ikke lægger op til. Punktet vil 

derfor egne sig bedre som orienteringspunkt fra bestyrelsen, hvor man kan præsentere bestyrelsens arbejde, 

samarbejde med driften, hvordan det går med ejendommen, osv. Arbejdsudvalgene kan også præsentere 

deres arbejde, her er der tale om gårdgruppen og IT-udvalget. 

Driftsbudget: Driftsbudgettet blev ikke diskuteret, da der i bestyrelsen er forskellige meninger om det, der 

hellere skal komme frem på afdelingsmødet. Dog er der enighed om, at det er kritisabelt, at det ikke har 

været muligt for beboerne at få ”det store budget”, hvilket KAB skal have at vide. 
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4. Diskussion af indkomne forslag til budgetmøde/afdelingsmøde 

 Sagsfremstilling: Der er indkommet flere forskelle forslag til afdelingsmødet, som bestyrelsen skal 

afklare egen holdning til inden mødet. 

Diskussion: Der er en kort diskussion, hvorvidt bestyrelsen skal stemme som en samlet bestyrelse eller 

om hvert bestyrelsesmedlem er fri til at stemme, som man vil. Derudover, hvordan bestyrelsens holdning 

til hvert forslag skal fremstilles. Der er ikke meget diskussion, der er bred enighed om dette. Se 

beslutning. 

Beslutning: 

Det praktiske ved afdelingsmødet (følgende ansvarsposter blev delt ud): 

- Forplejning: Der skal være kage, snacks, sodavand, øl, kaffe, mælk. Susan er ansvarlig for indkøb 

og Erik lægger ud for indkøbet. Susan tager kontakt til bestyrelsen, hvis der er behov for hjælp. 

- Klargøring af lokale: Martin og Allan (og andre, der har mulighed) mødes en time før 

afdelingsmødet ved gårdens bordtennisbord og går samlet over til lokalet. 

- Kontakt til Hugo (vicevært i Lundtoftegade): Claes tager kontakt til Siri, der har haft kontakt til 

Hugo, så vi kan klargøre lokalet og komme ind med indkøb. 

- Følge beboere til lokalet: Claes står for at følges med beboerne ved bordtennisbordet et kvarter 

inden mødet. 

- Seddel til opgange vedr. afdelingsmødet: Martin har ansvaret for at producere seddel og hænge 

den op. 

- Gave til dirigent og referent: Erik har ansvaret for indkøb af gaver. 

- Rengøring: Ejendommen har valgt at betale for efterfølgende rengøring. Claes har ansvaret for at 

rengøring bliver foretaget tilfredsstillende. 

- Kontakt til Mikkel og Jette: Mikkel og Jette skal stå for det officielle (hovedsageligt med 

stemmesedler). Claes har ansvaret for at skrive en mail til ejendomskontoret og Jette, hvor vi 

skriver, hvad vi forventer og hvad vi selv gør. 

Formalia ved afdelingsmødet: Claes byder velkommen og præsenterer de personer, der kommer udefra 

og deltager i mødet (driftschef, økonomimedarbejder, foreslået dirigent). Herefter skal der stemmes om 

dirigent, hvor bestyrelsen foreslår Frank, der formentlig bliver valgt og han står for formalia herefter med 

stemmerudvalg, referent, afstemninger, diskussioner, gennemgang af dagsordner, mm. Claes kan med 

fordel også afslutte mødet.  

Det indholdsmæssige ved afdelingsmødet:  

Beretning/orientering: Claus tager kontakt til bestyrelsens foreslåede dirigent på mødet, Frank, for at 

orientere ham om, at punktet fremlæggelse af beretning ændres til orienteringspunkt fra bestyrelsen. 

Bestyrelsens kontaktpersoner (Claes eller Siri) vil stå for orientering fra bestyrelsen og en repræsentant fra 

hver af de to arbejdsgrupper vil kort fortælle om deres arbejde. 

Driftsbudget: Budgettet vil blive gennemgået af økonomimedarbejder, hvorefter Frank vil spørge, 

hvorvidt der er nogen, der har indsigelser. Efter endt diskussion og kommentarer til budgettet sendes det til 

afstemning. Bestyrelsen husker på at fortælle KAB, at der har manglet detaljerede budgetter på 

ejendomskontoret. 
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Forslag 1 (evaluering af istandsættelse af nye køkkener): Bestyrelsen har tidligere taget stilling til dette og 

er enige med forslagsstiller. Bestyrelsen udarbejder spørgeskema og driften uddeler dem til de relevante 

beboere. 

Forslag 2 (årskalender over planlagte og faste opgaver): Det er et godt forslag, men der er praktiske 

udfordringer ved det (folk læser ikke opslag, hvis de hænger der i lang tid; det ser grimt og kan være 

besværligt at hænge op, hver gang noget ændres og hvis en seddel falder ned skal den erstattes). En sådan 

årskalender kan lægges op på hjemmesiden, så alle relevante informationer ligger der, samt hænges op 

foran vaskekælder og udenfor ejendomskontoret. Aktionslisten kan med tiden muligvis også bruges her, 

men det er på nuværende tidspunkt et internt bestyrelsesdokument. 

Forslag 3 (sparing på trapperengøring): Bestyrelsen er enig om, at forslaget er godt og vil anbefale det. 

Forslag 4 (forlængelse af ansættelse af social vicevært): Der er uenighed i bestyrelsen om dette forslag, 

men Martin motiverer forslaget og forklarer, at der skulle være taget stilling til forlængelsen lige meget 

hvad. 

Forslag 5 (rotteforebyggelse): Bestyrelsen mener ikke, at ejendommen har et rotteproblem og det er aldrig 

blevet nævnt som problematisk i ejendommen. De gange, der har været rotter, er de kommet andre steder 

fra. Forslaget vil blive derfor alt for dyrt ift. et problem, der sandsynligvis ikke er der. Som udgangspunkt 

er arbejdsgrupper positive i ejendommen og man kan ikke stemme imod at danne en arbejdsgruppe, men 

bestyrelsen anbefaler det ikke, da arbejdsgruppen hurtigt kan tale et problem op, der ikke eksisterer, 

hvorfor bestyrelsen ikke anbefaler nedsættelse af en sådan arbejdsgruppe. Samtidig står der ikke noget i 

forslaget om at undersøge rotteproblemet omfang, men kun om at lave løsninger på et problem, der måske 

ikke findes. 

Beslutning: Der er enighed om, at medlemmer i bestyrelsen stemmer som man vil og at dette skal 

pointeres ved starten af Punkt 5 på afdelingsmødet. Claus aftaler med Frank, at dette nævnes. Derudover 

vil en af kontaktpersonerne (Claes eller Siri) ved hvert forslag kort fremlægge bestyrelsens diskussion og 

overordnede holdning til forslaget, efter at forslagsstiller har motiveret forslaget. 

Hvordan bestyrelsen forholder sig til hvert forslag kan ses under Diskussion. 

 

5. Eventuelle spørgsmål ved afdelingsmøde 

Sagsfremstilling: Der kan komme spørgsmål frem på afdelingsmødet, som bestyrelsen måske skal vende 

på forhånd. 

Diskussion: Der bliver kort diskuteret, hvorvidt det er nødvendigt, at bestyrelsen diskuterer spørgsmål, 

der måske ikke kommer op på mødet. Der opfordres dog til, at man kunne lave debatmøder om centrale 

problemstillinger, som ejendommen står overfor, fx driftsfællesskab og lukning af gården og som evt. 

kommer frem ved afdelingsmødet.  

Beslutning: Susan sætter et punkt ang. debatmøder på dagsordenen på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

6. Evt. 

Diskussion: Susan nævner, at der er ERFA-møde i KAB for bestyrelsesmedlemmer, som hun overvejer at 
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tage til. Erik vil gerne tage med. 

Allan orienterer om, at nyhedsbrevet ligger på ejendommens hjemmeside, men der har været lidt 

udfordringer med at sende til sekretæren. Det bliver der taget hånd om, så det kan blive uddelt til alle 

beboerne. 

 


