
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 17 januar 
2023 og referat – afdeling 26. 

 

1. Status vedrørende udskiftning af vinduer. 
2. Gennemgang og redigering af vores hjemmeside. 
3. Fælleshus, herunder udlån af nøgler. 
4. Emner til kommende Rundgang. 
5. Brain Storm til råderetskatalog. 
6. Evt. Herunder et spørgsmål fra en beboer omkring istandsættelse af gulve, ved fraflytning og andet 

nyt siden sidst. 

 
REFERAT. 
Ad. 1. Grundet fejlleverance af vinduer til afd. 25 er vi endnu ikke kommet i gang med, de indledende 
foreberedelse. Almen-bo skal finde et nyt rådgivende firma og så snart det er på plads, går vi i gang. 
Vi har endnu ikke lagt os fast på, hvordan vores vinduer, skal se ud, men blandt mødedeltagerne, er der 
enighed om at de vinduer, de har fået i afd. 25 er pæne og passer godt til bygningerne. 
Lars forslår at vi går på besøg i Vesterbo og afd. 25, for at se vinduerne indefra. 
 
Ad. 2. Vi gennemgik vores hjemmeside og der er en række rettelser der skal gøres. Conni kontakter Almen-
bo, og får det ordnet. 
Marianne. D. havde også noteret sig at der var ting i husordensreglementet, som ikke længere stemte. 
Inden næste afdelingsmøde, vil vi kigge på det og lave forslag til rettelser/ ændringer. 
 
Ad. 3. Når man har lejet fælleshuset eller lånt det til et beboer arrangement, skal nøgler altid udleveres af 
Marianne Danaa. og ikke af driftteamet. 
 
Ad. 4. Til den årlige Rundgang 2023 har bestyrelsen 3 punkter.  
Maling af hoveddøre udvendig. 
Nye udendørslamper ved hoveddøre. 
Letslibning og lakering af gulv i fælleshus. 
 
Ad. 5. I forbindelse med at vi skal lave et råderetskatalog, vil vi gerne tale med Louise ( jurist ) fra Almen-bo.  
Marianne D ringer og laver en aftale om et møde, hvor hun og Conni deltager. 
 
Ad. 6. En beboer har spurt om det er muligt, at man, inden indflytning, kan få gjort noget extra ved gulvene, 
ud over den almindelige istandsættelse. Selvfølgelig mod egenbetaling. Og ja det kan i princippet lade sig 
gøre, ved henvendelse til gulvfirma. 
 
 
 
Mvh. Bestyrelsen 


