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AB Skibstedgård, bestyrelsesmøde den 5. juli 2021 
Tid og sted: Kl. 19.30-21.00 i pergolaen 

Deltagere: Jakob Smith, Mogens H. Nielsen, Roland Ahler Rasmussen, Rikke Barnholdt Hansen 

Afbud fra: Kristian Ilum Nielsen 

Emne Aftaler Ansvarlig 

1. Fordeling af ansvar og opgaver; i 
bestyrelsen og blandt andre 

Udskydes til næste møde  

2. Nyt fra kassereren; herunder 
orientering fra dialoger med KAB om 
diverse 

Udestående med KAB 

• Jakob skal have adgang til Arbejdsportalen + vejledning til brug  

• Vi skal have introduktion til procedure ifm. fx rekvisition af håndværkere 

• Rikke skal oprettes Acubiz 
 

I det hele taget er samarbejdet med KAB omkring diverse administrative forhold vanskeligt. 
Herudover er der en række andre problemstillinger ift. arbejdsgange og samarbejde med 
KAB omkring fx regnskab, adgang til systemer, rekvisition af håndværkere mv. Vi tager en 
dialog med formanden for Irishaven i Egedal Boligselskab om, hvordan de håndterer det. 

Rikke 
 
 
 
 
Mogens/Jakob 

3. Rottesikring; Status og næste skridt, jf. 
overslag på materiale indhentet af 
Kristian (vedlagt) 

Overslag 

• Materiale = 10.432,78 kr. 

• Leje af graver = ca. 6.000 kr. 
 
Vi mangler en tegning over kabler, rør osv. Mogens har senest rykket konstitueret driftschef 
Søren Martinussen den 11. juni 2021. Der rykkes igen. 

 
 
 
 
Rikke 

4. Fællesarbejde; Hvordan kan vi få det til 
at fungere bedre? Drøftelse af 
modeller. 

Louise har meldt sig som tovholder ift. at huske arbejdshold på, at de har arbejdsuge. Vi 
melder det ud på Facebook. 
 
Drøfte øvrige modeller på kommende møde. 

Rikke 

5. Oplæring i haveredskaber; herunder 
særligt den store plæneklipper 
(hvornår, hvordan, hvem) 

Der sker mange fejl ifm. maskiner, særligt den store græsslåmaskine, men også fx snore på 
kantklipperen.  Der arrangeres derfor et ”lær vores maskiner at kende”-arrangement, hvor 
minimum én repræsentant fra hvert af de fem hold skal deltage. 
 
Herudover laves der en tjekliste med ”dos” and ”dont’s” vedr. græsslåmaskinen. Listen 
lamineres og hænges op i skuret. 

Roland 
 
 
 
Roland i 
samarbejde 
m/Kenneth J 
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Emne Aftaler Ansvarlig 

6. Næste havedag; status for planlægning 
af havedag 11. september 2021 (17A, 
17B og 17C) 

Holdet omkring næste havedag skal have besked. Påmindelse om, at almindeligt 
havearbejde, herunder græsslåning og lugning egentlig ikke hører til på arbejdsdage, men er 
en del af arbejdsuge. 
 
OBS: Det er tidligere besluttet, at Veksø Bygade 15 ikke indgår i planlægning af arbejdsdage, 
hvorfor planlægningsholdene nu ser ud som følger:  

• 17A, 17B, 17C 

• 17D, 17E, 17F 

• 17G, 17H, 17K 

• 17L, 17M, 17N 

• 17P, 17R, 17S 
 
Indkaldelse af arbejdsgruppe mhp. udarbejdelse af årshjul for fællesarbejde. Ved evt. 
konsekvenser for budget, fremlægges det på kommende afdelingsmøde.  

Jakob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roland 

7. Årshjul; skal vi udarbejde et som 
redskab i bestyrelsesarbejdet? 

Udskydes til næste møde  

8. Opgavestyring, fildeling mv.; Hvor 
gemmer vi fælles arbejds-dokumenter, 
opgaveoversigter osv. Fx Nextcloud, 
Trello eller lign.  

Jakob laver en præsentation af Nextcloud (næste møde). Jakob 

9. Eventuelt Roland får en trailer, som han gerne vil låne ud til naboer. Roland vil også tilbyde, at 
traileren kan bruges på havedage.  

Roland 

10. Punkter til kommende møder Næste møde 6. september kl. 19.30-20.00. Vi booker kroen. 
Udskudte punkter: 

• Fordeling af ansvar og opgaver; i bestyrelsen og blandt andre 

• Fællesarbejde; Hvordan kan vi få det til at fungere bedre? Drøftelse af modeller 

• Årshjul; skal vi udarbejde et årshjul som redskab i bestyrelsesarbejdet? 

• Opgavestyring, fildeling mv. 
Rådgivning/vejledning fra og udestående med KAB generelt 

• MGO-plader 

• Langtidsbudget 

• Ladestandere til el-biler 

Mogens 

 


