
 
 
 
 
Organisationsbestyrelsesmøde mandag d. 14. september2020 kl. 15 i 
Beboerhuset i Sønderhaven. 
 
 
Deltagere Birgith Holte Albertsen (BHA), Brian Lykke Petersen 

(BLP), Peter Knudsen (PK), Karin Mølvad Pedersen 
(KMP), Flemming Buus (FB), Inger Cramon (IC), Dorit 
Høeberg Nielsen (DHN).  
 

Afbud Ingen 
 

Dagsorden Ja 
 

Godkendelse af referat. Referatet fra det sidste møde blev godkendt. 
 

Orientering vedr. 
overgang til DAB, og 
økonomien i forbindelse 
dermed. 

BHA har fået mail fra Ole Jacobsen fra DAB, hvor han 
skriver, at vi kan komme ud af Domea pr. 01.01.2021 
(Forretningsføreraftalen). 
 
Der vil blive indkaldt til Repræsentantskabsmøde 
sidst på året ang. regnskab og budget, samt 
problemstillingen omkring Fanø. 

Byggesager, herunder 
byggeudvalg. 

Til kommende byggeudvalg anbefales det, at der 
indgår nyere medlemmer af Organisations-
bestyrelsen. 
 

 
Kurser/undervisning af 
Organisationsbestyrel-
sesmedlemmer. 

Der har været fremsat ønske om, at deltage i kursus 
om arbejdet i en Organisationsbestyrelse. Vi har alle 
deltaget i det kursus, som Domea afholdt i 
Beboerhuset i Sønderhaven for et par år siden. BHA 
har genoptrykt materialet fra dengang. Ellers vil det 



blive muligt, at deltage i kurser indenfor DAB, og de 
er gratis. 
 

Kørsel til møder, 
herunder samkørsel og 
refusion. 

Da vi ofte skal til møder i andre byer, henstilles der til 
samkørsel, hvis det er muligt, så udgifterne kan 
holdes nede. 
 

Etablering af mødelokale 
i Ølgod. 

Nogle fra bestyrelsen har været i Ølgod for at se på et 
evt. mødelokale. Det er et tidligere sikringsrum i 
Gartnerpassagen på 80 m2, der evt. kan indrettes til 
mødelokale.  
 

Forplejning til møder. Vi vil gerne holde udgifterne til forplejning ved 
møderne nede, så de ikke løber løbsk. På sigt, vil vi 
gerne bruge egne lokaler, og få maden udefra. 
 

Evt. BHA spørger, om det er ok, at købe en printer til 
vores næstformand. Den kan så gå videre til den 
næste i fremtiden. Det vil spare noget kørsel, når der 
skal underskrives dokumenter.  Det har vi nikket ja til. 
 
FB ønskede, at vi hver især fortalte lidt om,  hvorfor 
vi sad i en Organisationsbestyrelse. Så kunne vi lære 
hinanden lidt bedre at kende. 
 

 
Referent: Dorit Høeberg Nielsen 
 

 
Birgith Holte Albertsen 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 


