
Referat af afdelingsbestyrelsesmødet i havremarken 4. nov. 2020 kl 17


Til stede (online): Julie Søgaard (ref), Yvonne Christiansen, Hanne Dahlgaard, Lars 
Schunk, Keith Horsdal, Kevin Horsdal.


Ikke til stede: Morten Hetmar Vestergaard, Joachim Ottensten, Sarah Elgeti, Lars Skals 
(driften) 


1. Konstituering: Julie Søgaard fratræder som formand og udtræder af bestyrelsen, da 
hun fraflytter Havremarken. Yvonne Christiansen vælges som ny fmd. Kevin Horsdal 
indtræder i bestyrelsen.  
 
2. Opfølgning på renoveringsprojekt: Hanne Dahlgaard har haft møde med kundechef 
Kim Geertsen. Havremarken kan desværre ikke få økonomisk kompensation for 
forkerte installationer såsom forkerte vinduer i badeværelser og altandøre. Men Kim 
Geertsen er lydhør og går videre til KABs direktion med eksempler på klager over 
rådgiver, entreprenør og KAB’s projektleder. 
 
3. Vild med vilje - status: Julie Søgaard oplyser, at etableringen af den ny beplantning 
blev efter planen iværksat i uge 43. Såning af engblanding og kløverfrø gennemføres i 
foråret. Driften har hyret entreprenøren Kraft & Ko til at undervise medarbejderne i drift 
og pleje af den nye beplantning i den kommende uge.     
 
4. Ny forretningsorden: Punktet udsættes til næste møde, hvor bestyrelsen har 
mulighed for se på det fremsendte udkast fra Yvonne Christiansen. 
 
5. Diverse nye anlæg ude og inde jf budgetposter for 2021 - status for tilbud mv.: 
Punktet udsættes til næste møde, da tovholdere (Joachim og Lars Skals) ikke var til 
stede på mødet. 
 
6. Julearrangement - status: Sarah Elgeti kunne forud for mødet orientere om, at hun 
har været i dialog med kommunen om dette. Men hendes kontakt i kommunen har 
ikke fulgt op endnu og har ikke været mulig at fange. Desuden har Sarah endnu ikke 
fundet et egnet lokale. Deltagerne på mødet blev derfor enige om at udsætte 
arrangementet til næste år eller til et sommerarr. pga coronaudbruddet. 
 
Hanne Dahlgaard kunne orientere om, at Havremarken i 2021 får adgang til en 
boligsocial medarbejder, som måske kan hjælpe med at arrangere sociale tiltag i 
afdelingen.  
 
7. Evt. - Afdelingsbestyrelsen vil fremover bruge sit mødelokale i kælderen under blok 
3. Det har ikke været brugt i en årrække og har derfor været brugt til (midlertidig) 
opmagasinering. Lokalet er ved at være tømt og skal være helt tømt for personlige 
ejendele inden næste møde. 
 
8. Næste møde: 28. januar. kl 17 


