
 

 

 

 

 

Referat til bestyrelsesmøde. 

Tirsdag den 3/3-2020. KL  19:30. i Fælleshuset 

Tilstede: Lise, Jette, Tina, Vita og Pia. 

Pia referat. Lise og Jette oprydning 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af det seneste referat. 

referatet blev godkendt 

 

3. Nyt fra administrationen. 

  

Rundgang. 

Hvad har vi der skal med ? 

El-lader på P-pladsen,  

Mus i lejlighederne,  hvad kan vi gøre,  

fælleshus anlæg, 

lys p på-plads,  

nye haveborde  

postkasser 

Fælleshuset trænger til at blive malet 

 

4. Økonomi.  

Brev fra Arbejdernes Landsbank, ang. nye gebyrer. 

Regnskab for afholdt fastelavnsfest forelagt. 

   

5. Nyt fra bestyrelsen.                                                                                             En 

beboer har henvendt sig med spørgsmålet om, hvor længe skal div opslag/referater 

hænge på opgangenes opslagstavler.                                                         Vi 

opfordrer til at referater fra bestyrelsesmøder og informationer IKKE nedtages før de 

har hængt 2 uger. Så har alle mulighed for at læse dem.                           Alternativt 

henvises til info tavlen på fælleshusgavlen eller opslagstavlen i vaskehuset. 

 

Bestyrelsen deltager ikke  arrangement den sidste weekend i marts. 

 

6.Nyt fra festudvalget 

Fastelavnsfest.  

Der var mange deltagere,  det gik rigtig godt. 

 

7. Fælleshuset/udlejning. 

 

Der er optalt og ryddet op i køkkenet. 

Der indkøbes og fyldes op med service og diverse småting. 



 

Revideret materiale.  

Lejekontrakten er bliver revideret. 

 

Fælleshuset kan kun lejes af beboerne i afdelingen. 

 

Fælleshuset trænger til at blive malet, det tager vi med til rundgang. 

 

8. Drift teamet. 

Intet nyt 

 

9. Vaskehuset  

 

Booking af vasketider.  

Der er en forespørgsel fra beboer, booking af vaskehuset blokerer alle maskiner, så man 

(andre end “bookeren”) ikke kan komme til at vaske selvom kun tørretumbleren skal bruges.  

Svar: I princippet kan vi ikke bestemme hvad en reserveret vasketid bruges til, men 

bestyrelsen opfordrer til at man: evt løser dette ved at reservere den tid man vil have, og når 

tørretumbleren er startet hænger skiltet “jeg skal kun bruge tørretumbleren” på maskinen, 

herefter kan man annullere tiden så vaskemaskinerne frigives til andre brugere. 

 

Efter endt vasketid skal alle ejendele og tøj fjernes fra vaskehuset, vaskemaskinerne  tørres 

af og gulvet fejes, så det er rart at komme der.  

 

10. Evt 

 

Vi arrangerer arbejdsdag i foråret lørdag d 2 maj 2020 kl 13.00  

vi slutter af med aftensmad og hygge. 

 

Forslag til opgaver 

Skuret ved bål pladsen skal males 

 

 

 

 

Næste møde afholdes d. 7 april 2020 kl 19.30. 

 

 

     


