
Referat Afdelingsmøde Almenbo afd 6, 7. januar 2020 

 
Deltagere:   Cecilie,  Astrid, Claus, Søren og Abelone 

 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Køkkener 

3. Opgangene 

4. Dørtelefoner 

5. Hovedrengøring 

6. Eventuelt 

 

 

 

Ad 1 

Astrid valgt som dirigent, Abelone som referent 

 

Ad 2 

Alle en enige om at det har været et lidt langt sejt træk at få installeret de nye 

køkkener. Vi er super glade for dem, men det har undervejs været tæt på 

forfærdeligt. Alt er taget meget længere end forventet, mange elementer har der 

været rest ordrer på og det har knebet med at overholde aftaler. Vi håber meget at 

den sidste rundgang betyder at manglerne meget snart bliver udbedret. 

Det har ikke været en enkel håndværksmæssig opgave. Meget små køkkener og 

lejligheder og restordrer har været svære betingelser de gode håndværkere har 

skullet navigere i. Men de har gjort det så godt de kunne. 

 

Ad 3 

Vi opfordres alle til at passe lidt bedre på vores opgange. Der er nogle steder en 

tendens til at der smides affald, cigaretskodder og måtterne er fyldt med sand og 

jord. Det er lidt ærgerligt, og det er ikke Julie, vores trappepiges, opgave at rydde op 

efter os. 

Så igen – lad os sammen passe på vores flotte opgange 



I opfordres også til at fjerne cigaretskodder udenfor opgangene. Det er noget af det 

der tager længst tid at nedbryde, og vi ved jo vi skal passe på vore natur og fremtid. 

 

Ad 4 

Vedligeholdelsesaftalen på vores dørtelefoner gælder ikke mere. Vi er derfor ved at 

undersøge om vi skal have et nyt system eller genoptage det gamle. Der er stemning 

for et nyt, som I vil høre nærmere om. 

 

Ad 5 

Som besluttet på beboermødet i september skal vi en gang om året have 

hovedrengøring i opgangene. Vi har villet vente til køkkenerne er færdige og regner 

med en sådan omgang i det tidlige forår 

 

Ad 6 

Der var ikke noget under eventuelt 

 

 

Venlig hilsen Abelone 

 

 
 


