
Dagsorden +l bestyrelsesmøde 28/9-2021 
afdeling 26 
1 Siden sidst. Noget nyt? 
2 Opfølgning på afdelingsmødet og indkomne forslag. 
3 Ak=vitetsrum og dets frem=d. Hvordan organisere vi udlån af rummet? 
4 Eventuelt. 

Referat fra møde 28/9-2021. 
Ad. 1. Der er ansat en ny mand i driDteamet. Han hedder Toke og han er =lknyGet service. 
Vi er igang med at kigge på nye udendørslamper, =l vores indgangspar=er. De trænger =l at blive udskiDet 
og forventningen er at det også vil hjælpe på, at lyset oDe går ud. 

Ad. 2. Vi har sendt vedtagelserne =l vores inspektør, Alexander. 
Han vil undersøge de forskellige =ng. 
Nyt booking system og leasing af vaskehuset. Hvad vil det koste og hvad kommer en vask =l at koste. 
Med hensyn =l hundehår i vaskemaskiner og tumbler, kan vi kun på det kraDigste bede om at brugeren 
rengør maskinen eDer brug. 
Det vil endnu engang blive undersøgt om der er noget at gøre ved den lange vente=d på varmt vand. 
Og i skrivende stund, kan vi fortælle, at der er gjort et forsøg på at ændre det. Vi vil gerne have 
=lbagemeldninger, om I oplever en forbedring. 
Almen-bo er ved at lave en handlingsplan for opsætning af ladestander =l elbiler. Forventningen er at der vil 
ligge et forslag/svar ul=mo februar 2022. 
Net =l sandkasse og pigge eller andet =l gyngesta=verne, ligger hos driDteamet og vil blive udført, når der 
er =d. 

Ad. 3. Vi talte længe om prak=kken, i udlån af ak=vitetsrum og udlejning af fælleshus. Hvordan kan det gå 
op. Vi blev dog enige om at, når man låner ak=vitetsrum er der ingen toileUorhold i huset, men at der evt. 
kunne åbnes for toileGet, som ligger ved indgangen =l vaskehuset. Vores umiddelbare holdning er også at 
ak=vitets rummet ikke kan udlånes når fælleshuset er udlejet.  
Vi vil dog gerne i dialog med Anne S. og andre, om hvad de har af ideer. 

Ad. 4. Vi vil opsæGe håndklæde kroge på toileGerne, i fælleshuset og nye affalds spande. Det er noget 
Marianne og Claus tager sig af. 
Når det er sket, vil det blive sådan at man selv medbringer håndklæder, når man lejer fælleshuset. Det vil 
komme =l at stå i udlejnings kontrakten. 

Mvh. Bestyrelsen 
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