
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 20 
 
Til stede digitalt 
Torben, Jørgen, Mette, Jacob, Eva og Lise 
 
Pkt. 1 – Valg af mødeleder  
Torben blev valgt til mødeleder  
 
Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden  
Den udsendte dagsorden blev godkendt med mindre justeringer. 
 
Pkt. 3 – Status vedr. GEF 
Kassereren orienterede om status. Mette sender rykker ud til de huse, der stadig mangler at betale 
årsafregningen. 
 
Pkt. 4 – Fællesmødedagsorden 
Lise fremlagde udkast til dagsorden for fællesmøde den 26.5. Der er sat en frist til den 17.5 for 
indsendelse af dagsordensforslag, hvorefter den endelige dagsorden og fællesmødebakkanal 
udsendes i god tid inden mødet. Inden rundsendelse sender Lise den endelige godkendelse pr. 
mail til bestyrelsen til godkendelse. Jacob finder ordstyrer til fællesmødet. 
 
Pkt. 5 – Dagsorden til generalforsamling 
Lise fremlagde udkast til dagsorden for generalforsamlingen den 11.6, der blev godkendt med 
mindre justeringer. Jacob finder ordstyrer til generalforsamlingen. 
 
Pkt. 6 – Opfølgning på tiltag. Fælleshus/rengøring, fællesspisning mm 
Fælleshusrengøringen fortsætter indtil videre som vi har gjort under corona-nedlukningen. Dittes 
forslag til fællesspisning sættes på som et debatpunkt til fællesmødet. 
 
Pkt. 7 – Affaldsordning 
Vi drøftede lidt, om nordendens huse skal have deres alm. affald tømt i fælleshusets 
skraldeområde, og om resten af bofællesskabet er indforstået hermed. 
 
Pkt. 8 – Generalforsamlingen 
Vi håber på, at vi den 11.6 kan holde en generalforsamling, hvor bofællerne er fysisk tilstede, fx 1 
fra hvert hus, og evt. kombineret med, at visse bofæller kan være med digitalt. 
Jørgen vil sørge for indkøb af vin, brød, smør, spegepølse og ost til mødet. 
 
Pkt. 9 – Hvad gør vi hvis/når en bofælles melder ud om Corona-smitte 
Vi følger SSI’s retningslinjer, dvs. den smittede går i karantæne og vi andre bliver testet 
præventivt. Mht tøjvask kunne man i det tilfælde lade døren til strædet være åben, og så lade den 
smittede benytte vaskemaskine 1. Post kan nemt bringes til den smittede af en bofælle. 
 
Pkt. 10 – Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 
Fællesmødekalender 2. halvår. Lise har lavet en fællesmødekalender for 2. halvår, som hun 
sender til de andre bestyrelsesmedlemmer. Hvis der ikke er indvendinger til nogen af datoerne, vil 
Lise efter bestyrelsesmødet i juni, sende den til Bakkanalens redaktion. 



Jørgen mente, at ordlyden på de skilte, der advarer mod betrædning af det nye græs mod vest, 
måske burde modereres, hvilket bestyrelsen gav ham grønt lys til. 
 
Pkt. 10 – Evt. 
Intet under dette punkt 
 
Referent:  
Lise 
 
OBS!  Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 9. juni 2020 kl. 20.00. 


