
Referat af bestyrelsmødet den 15. april  2020  

Mødet foregik digitalt via ”ZOOM” med Torben som mødeleder                              

Jørgen fik referentrollen 

Deltagere  Jacob, Mette, Eva, Torben og Jørgen 

Afbud fra  Lise 

  Torbens udsendte dagsordensforslag blev godkendt 

Opfølgning på Corona-tiltag:  
 

Bestyrelsen beder bofæller, som benytter fælleshuset, om at holde 
huset rydeligt og efterlade især køkken og toiletter rene. 
 
Bofællerne skal også bidrage positivt til miljøet omkring fælleshus og 
p-plads, som er blevet renset op på arbejdsweekenden, hvor antallet 
af p-pladser atter er intakte. 
 
Fælleshuset skal fortsat være aflåst fra om aftenen og bofæller, der 
forlader huset efter kl. 18.00, skal huske at slå hoveddørslåsen til og 
tjekke om øvrige døre og vinduer er lukkede. 
 

   Flere bofæller har udtrykt ønske om snarlig afholdelse    
  af fællesmøde: 
 

Kommende fællesmøde forsøges afviklet torsdag i næste uge via   
”TEAMS” (se hvorfor allernederst i referatet) eller via personligt 
fremmøde i fælleshus foran storskærmen. 
 
Forslag til dagsordensemner mailes til bestyrelsen, som foreløbig har 
følgende emner: 
 

• Drøfte emner til 5 års plan 
• Drøfte hvorledes jordvarmeprojektet afdrages. 
• Drøfte oplæg til asfaltprojekt  
• Drøfte udskydelse af Bakkens jubilæum til måske næste år?  
• Drøfte svar til nabobebyggelsen på deres henvendelse om lån 

af Bakkens fælleshus til deres 40 års jubilæum. 
• Beslutte afviklingsformen af den kommende 

generalforsamling, der foreslås afholdt den  
11. juni. Bestyrelsen foreslår, at den afvikles i fælleshuset 
men suppleres med TEAMS, af hensyn til de, der vil deltage, 
men samtidigt undgå fysisk fremmøde. 

 
 

Ønske om separat måler Henrik og Maria mener fortsat, at opdelingen af stuehuset har  
   skullet indbefatte etablering af individuelle målere. 

Bestyrelsen har gravet i sagen og har en anderledes opfattelse.  
Torben fik mandat til at afslutte sagen, idet bestyrelsen ikke vil 
forhindre stuehusets beboere i gennemføre en opdeling for egen 
regning. 

 



 
Brug af fælleshus Bestyrelsen indstiller fortsat, at kun bofæller benytter fælleshuset 

til egne arrangementer aht. smitterisko, idet det er op til de enkelte 
familie at afvikle deres arrangementer på mest forsvarlig vis. 

 
Asfaltarbejder Torben og Jørgen har bolden i forhold til opstart af asfaltprojektet 
  på p-plads og stræde og udarbejder oplæg til kommende 
  fællesmøde. Prisen på den slags anlæg siges at være i bund pt, så 

måske bør vi fremme sagen, på trods af bofællesskabets lidt  
ansstrengte økonomi? 

 
Evt.  

• Affald 
 
Jørgen oplyste, at det nye affaldssorteringssystem er klar til 
opstart og at info om sorteringsmåden findes på nettet samt på 
kommunens genbrugsplads, hvor personalet gerne demonstrerer  
hvordan sorteringen praktiseres. 

 
• WEB-afstemninger 
 
Eva foreslår, at bofællesskabet, inspireret af den øjeblikkelige 
situation i forhold til at mødes, kunne undersøge muligheden for at 
indføre WEB-løsninger til f.eks. at afstemme bofællernes 
holdningerne før vores fællesmøder, for bl.a. at skabe bedre klarhed 
om motiver og emner og dermed kortere fællesmøder. 

 
Afslutning  Bestyrelsesmødet blev kort, kun lidt over en time. Mødedeltagernes 

oplevelse med ”ZOOM” var lidt blandet. Feks. gik lyden dårligt  
igennem til referenten, som derfor har måtte gætte sig til nogle af 
pointerne. 
 
I stedet for ZOOM overvejes TEAMS, der efter sigende er mere 
driftssikkert. Torben tager de fornødne initiativer til at sikre den 
bedst mulige web-afvikling på det kommende fællesmøde.  
 
 
 
 


