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Dagsorden: Gennemgang af ændringer af slides til velkomstmøder. 

 

Referat: 

 

Generelle kommentarer og tilføjelser: 

Invitation til velkomstøde: Invitationen til velkomstmøder kommer på FM’ hjemmeside + i beboerbladet 
’Midtpunktet’. Derudover vil der blive afleveret invitationer i postkasserne til de beboere der er flyttet ind 
siden sidste møde. Da der ikke har været holdt velkomstmøder siden 2015, vil der til første velkomstmøde, 
blive uddelt invitationer til de beboere der er flyttet ind indenfor det seneste år. Ordlyden vil være 
anderledes i den første invitation der sættes på hjemmesiden og i ’Midtpunktet’ da vi informerer om, at der 
er genopstart af velkomstmøderne. 

I forhold til hele slides-materialet til velkomstmøderne, så vil Hans og Berit skifte fotomateriale ud, de 
steder hvor det vurderes nødvendigt. 

Berit vil undersøge muligheden for at lave print til beboerne som de kan tage med hjem, inkl. de noter vi 
evt. har skrevet dertil. 

 

Kommentarer til velkomstdelen: 

Det skal tilføjes at Hans skal fortælle om servicecentralens historie og udvikling. 

 

Kommentarer til drift-delen: 

Den nye beboer-app præsenteres for de nye beboere - Palle undersøger hvordan og hvornår nye beboere 
får kode til app’en. Hvis de får koden ved indflytningen, kan de tilbydes hjælp ved velkomstmødet til at 
komme i gang med app’en.  

 



Kommentarer til sekretariat-delen: 

Tilføjelse til Maikens slides under ’hvad’ – beboerne kan ikke kun komme til hende med spørgsmål om 
beboerdemokratiet, men også det at bo i FM.  

 

Kommentarer til Boboerdemokrati-delen: 

Den figur der illustrer opbygning af beboerdemokratiet skal rettes til, så skal BR-FU ikke ligestilles på 
figuren med BR. Berit forsøger at rette figuren til. 

 

Kommentarer til Husmøder, udvalg og følgegruppe-delen: 

Charlottes første slide – figur om beboerdemokrati: Der er lavet en boks der viser, at en beboer godt kan gå 
ind i et åbent udvalg uden at skulle forbi husmøde og BR-møde. Men en beboer kan også komme i et lukket 
udvalg uden at skulle forbi husmødet, dog skal det gennem BR-møde. Dette er relevant at nævne kort 
mundtligt. 

På slide ’Husmødet’ står der at hver bolig betaler 25kr/md til husmødets disp. Konto. Palle undersøger hvad 
det eksakte beløb er. 

Til slide ’Husmødet’ skal der mundtligt nævnes at hver blok kan lave sine egne interne regler for deres 
husmøder, da der ikke er overordnet regler om dette. Derfor er det fx op til den enkelte blok at beslutte 
hvor mange beboere der skal være til et husmøde før der kan træffes beslutninger om BR-sager o.l. 
Derudover skal der nævnes at hver blok selv skal forme dagsorden til husmødet ud over BR-sagerne.  

Udvalg, projektgrupper og følgegrupper-slides: Uddyb hvorfor det er til november der skal gives ønsker til 
budgettet.   

Slides om projektgrupper: Projektgrupper skal også have kommissorium - deres kommissorium er bare 
blokrådssagen. 

Min del afsluttes med samme figur som opstarten – gøres klart at der er mange betegnelser, begreber og 
grupper -men hvis man synes det er interessant kan man evt. komme forbi Maiken og der gerne uddyber 
eller svarer på spørgsmål. (Note det kan evt. undersøges om KAB har en tegner der kan hjælpe med at gøre 
det mere spiseligt). 

 

Kommentarer til opsamlings-delen: 

Ingen. 

 

Eventuelt og andet praktisk: 

Berit skal modtage powerpoints fra Palle og Maiken hurtigst muligt. UU og driften mødes igen d. for at 
gennemgå det samlet materiale torsdag d. 29. august kl. 10.30. 

Førstkommende velkomstmøde: Onsdag d. 18. sep. Kl. 18.30 (vi forventer at det tager et par timer). 



Til velkomstmødet vil blive serveret lidt til ganen, te og kaffe. Palle finder ud af hvilken konto der betaler for 
forplejningen. 

Den nye beboerapp bør indeholde info om beboerdemokratiet og kommende møder osv. Dette skal der 
følges op på. 

Angående projektgrupper/ Interne følgegrupper. Vi vil gerne kalde interne følgegrupper for projektgruppe. 
Men har en projektgruppe samme kompetencer som en (intern) følgegruppe? Må en projektgruppe have 
samme beslutningskompetencer som en følgegruppe – Berit spørger Kurt. 

Omkring følgegrupper: Der skal kigges på paragraffer omkring udvalgsarbejde i forhold til valg af 
repræsentanter. Dette er ikke i forhold til materialet til velkomstmødet, men det bør nedskrives i materiale 
om udvalgsarb. 

 

Noget helt andet:  

Der bør gøres en indsats til BR-møder for at sætte fokus på hjerteløbere. Hvem kan blive det? Hvad kræver 
det? UU-udvalget kan evt. uddanne folk der gerne vil på førstehjælpskursus så vi har flere hjerteløbere. 
Palle undersøger hvor mange hjerteløbere vi kan have tilknyttet i området og hvad der kræves + hvad et 
kursus koster. Vi har lige nu 3 reg. Hjerteløbere i FM. 

 

Referat er skrevet af Charlotte 451A, medlem af uddannelsesudvalget.  
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