
Referat af bestyrelsesmøde, Almenbo afd 36. ONSDAG DEN 8/2-2023. Kl 19:30, i 

Fælleshuset.  

Til stede: Karina, Rikke, Vita og Anni(referent) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 -Dagsorden er godkendt. Med punkter til evt 

 

2. Godkendelse af det seneste referat 

- Godkendt. 

 

3. Nyt fra administrationen. Punkter fra seneste møde 

- Svar fra Alexander : Mht. fuger på badeværelserne og i vinduerne. Man skal selv kontakte 

ejendomsadministration 

- Nye striber på parkeringspladsen kommer til foråret. 

- Solsejl er bestilt og kommer. 

- Mekanisk ventilation der er sat på langtidsplanlægningen  i 2024. 

 

4. Økonomi 

- Marstercard er modtaget til indkøb af ting til afd. 

 

5. Nyt fra bestyrelsen     

Velkomstbrev til nye beboere  

- Det allerede eksisterende velkomstbrev er godkendt med få ændringer.  

Årshjul, med mødedatoer/tidspunkter  

- Laves til næste gang.  

Referent - ordstyrer - oprydning efter møderne  

- Plan laves til næste gang. 

  

6. Skal bestyrelsen have "en konto" til facebook, som kan bruges i afdelingens  gruppe til 

     informationer ect ?  

- Ja, bestyrelsen mener, at det er en god ide til at give info. Videre til afd. 

 

7.  Fælleshus/gæsteværelse. 

Skal der indkøbes nyt ?  

- Tv til fælleshuset og gæsteværelset undersøges. 

- Soundboks skal der ikke betales ekstra for, ved leje af fælleshuset. 

  

Skal vi have internet i Fælleshuset ?   

- Ja, det mener bestyrelsen. Adm. Kontaktes vedr. hvilken.  

 

Hvad med hovedrengøring ?(det har der været før)  

- Ja, det mener bestyrelsen. Det undersøges nærmere. 

- Kontrol af reng. efter udlejning, kan forventes foretages inden for 5 dage. 

 

7. Vaskehuset. 

- On-line booking fungerer. Husk godt naboskab, og at bruge fortrykte skilte,  hvis maskinen 

skal bruges igen. Der er reng. hver 14. dag, men vi er fælles om at holde det pænt. 

 



 

8. Driftteam. 

-  Juletræs lys ved fælleshus, evt. købe nyt. 

 

9. Evt. 

- Arrangementer året ud, datoer  ud til beboerne i god tid. 

- Arbejdsdag,  plan må laves / sommerfest d. 24/6.  

- Ventilationsanlæg til afd. for bedre indeklima. Bestyrelsen arbejder videre med det. 

10. Referatet gennemgås. 

11. punkter til næste møde. 

Køkkener. 


