
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 25/10 2022 
• Er skrevet ved referat  

Deltagere: Eva, Sanne. Supp.: Melissa og Lisbeth. Anne Me=e syg 
1. Velkommen Bl og konsBtuering af bestyrelsen 
• PræsentaBon, Eva formand, Anne Me=e best. medlem (fælleshus), Sanne best. medlem 
2. Opsamling fra afdelingsmødet 28/9 

a. Uro i området 
I. Utrygt at komme hjem 
II. Utryghed ved nogle biler på p pladsen 
III. Sørg for at kælderdøren er lukket 
IV. Røgalarmer 
• Eva forhører ved andre afdelinger, hvad de har gjort i forbindelse med problemsBllingen  

b. Fælleshus 
• Det er et selskabslokale - vi holder fast i de nye regler 

c. Økonomi Bl renovering af legeplads 
• Tages med på et senere møde 

d. Kompostbeholder -  
• Vi arbejder videre med en form for løsning med haveaffald Der indhentes Blbud på 2 

forskellige løsninger 
e. Handicappladser 

• Handicapmærker [ernes fra jorden. Den handicapplads der har skilt bevares og bruges af 
re=e vedkommende. 

f. Solcelletage - bedring af vores strømforbrug 
• Tages med på et senere møde 

g. Udlæg noget af vores areal Bl ”Vild med vilje” 
• Tages med på et senere møde 

h. El ladestandere 
• Tages med på et senere møde 

i. Generelt forbrug af el på vores fællesarealer. Det skal stadig være trygt at gå rundt i mørket 
• Der indhentes Blbud på en strømbesparende løsning. 

3. Tilretning af vores folder 
• Folderen opdateres så den er aktuel for kommende beboere 

4. Info Bl beboere 
• Vi vil lave en opsamling e`er flere gode forslag på vores afdelingsmøde. Eva laver 

nyhedsbrev  
5. FremBdige møder (opslag om beboeradgang den første 1/2 Bme) 

• Søndag den 15/1 kl 13.00 
• Tirsdag den 11/4 kl 19.00 
• Søndag den 20/8 kl 13.00 

6. Kommende arr. 
• Jul 3/12 kl. 13 - 16 - Blmelding Bl Eva — Eva og Lisbeth laver indbydelse  
• Der arbejdes på at få genskabt Banko - Sanga`ner. Flere ideer modtages med kyshånd  

7. FremBdigt samarbejde med vicevært  
• Fremadre=e vil vi gerne have et tæ=ere samarbejde med viceværterne  
•



8. Evt. 
a. Drø`else af kælderen 

• Den støvsuges 1 x månedligt 
• Genstande der ikke skal må stå i kælderen [ernes 
• Der laves skilte som udski`es med nuværende papirsedler  

Referent Eva Huniche


