
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 06.12.2018 Afdeling 1 Dybbølvej 

 

Tilstedeværende: Maj-Britt, Henrik, Michelle, Jannie 

 

Dagsorden: 

 

1. Møde om effektivisering 

2. Salg gamle køleskabe/komfurer 
3. Garager – leje 

4. Huslejer genhusning 

5. Udenoms arealer – bænke mv. 

6. Stofa TV reg. 1/1-2019 

7. Kasseregnskab 

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

 

 

1. Referat er sendt til hele bestyrelsen fra Bjarne. Effektiviseringen går godt med forsøget omkring 

fælles varmemestre. 

2. Intet nyt i sagen. 

3. Garageleje refunderes til dem der ikke kan benytte garagerne. 

4. Husleje reguleres overfor de enkelte beboere, der er genhuset i en billigere lejlighed. 

5. Michelle fortsætter sagen med udenoms arealerne og holder evt. møde med Tanja og Lisbeth. 

Lisbeth var forbi til en snak omkring det videre forløb i sagen. 

6. Stofa TV har reguleret prisen med 24% pr. 1/1-2019 på tv-pakke 1. Det syntes at være ret højt, 

og måske en fejl. Men der kommer nye kanaler og andre fordele, og de kommercielle kanaler 

er blevet en del dyrere hos alle selskaber. Så stigningen er desværre god nok, men stadig en 

god pris i forhold til andre selskaber. Der er forespurgt om information til beboerne fra Stofa 

eller antenneforeningen omkring alt det nye. 

7. Kasseregnskabet venter til næste gang, da Peter ikke deltog i mødet. 

8. Næste møde er d. 3/1-2019 

9. Det skal undersøges om og hvordan vi kan ændre vedligeholdelsesreglementet. Vi ønsker, at 

det skal være muligt at benytte vedligeholdelseskontoen til skift af linoleum i køkkenet og skift 

af døre.  

Det blev besluttet at indkøbe 4 varmeovne m/gasflasker til teltet i forbindelse med sommerfest. 

Vi ønsker en kontrol af lydisoleringen i etageadskillelserne og af isoleringen med termisk foto 

efter renoveringen. 

 

 

Næste møde torsdag d. 3. januar 2019 kl. 18.30 og holdes indtil videre hos Maj-Britt nr. 13 1 th. 

Dette kan ændres, hvis hun er forhindret i at deltage. 


