
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 27.11.2019 - Afdeling 1 Dybbølvej 
 
Tilstedeværende: Maj-Britt, Michele, Helle, Jannie. 
Fraværende: Birgitte, Stine, Thomas 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Seminaret d. 16. nov. - opfølgning 
2. Festudvalg 
3. Havevandring – beskæring af Grenåvej/øvrigt 
4. Fællesrum. indretning indkøb 
5. Vand i kælderen under nr. 10. Andre? 
6. Lydmur mod Grenåvej 
7. Sæbedosering i vaskeriet 
8. Facebookside for Dybbølvej for alle beboere 
9. Udarbejdelse af forretningsorden 
10. Eventuelt 
11. Næste møde  

 
 

1. Seminaret var godt og handlede om Afdelingsbestyrelsernes arbejde. Hvem, hvad og hvordan? 
2. Festudvalget tages op til foråret. 
3. Når udenoms arealerne er helt færdige, skal der laves en havevanding.  

Der skal følges op på beskæring af træer og buske mod Grenåvej og øvrige steder. 
4. Vi afventer færdiggørelsen af lokalet. Der mangler nyt gulv, hvor vaskemaskinerne stod.  

Vi vil få opsat et køleskab. 
Fælleslokalet kan pt. Ikke benyttes. 

5. Vand i kælderen under nr. 10. Michele tager fat i Peter ang. udbedring. 
6. Bedre lydmur ud mod Grenåvej. Birgitte undersøger om det kan forbedres i fremtiden. 
7. Sæbedosering – der er uenighed i bestyrelsen, og der blev ikke truffet en beslutning. 
8. Jannie opretter Facebookside for Dybbølvej. 
9. Jannie laver udkast til forretningsorden. 
10. Eventuelt. 

1. Vaskeri – vi ønsker informationstavle i vaskeriet med oplysninger om reservations ophør, 
tid mellem maskinerne, og en opfordring til at holde det rent eller gøre rent. 
Maskine nr. 5 og tumbl er nr. 8 er markeret parfume fri zone.  
Vi opfordrer til at overholde hensynet. 

2. Renovering afslutning – vi har modtaget en liste med udeståender udenfor lejlighederne. 
Beboerne opfordres til at kontakte kontoret med manglende udbedringer af fejl- og 
mangler. 

3. Flagstangen sættes op igen ved dobbelthusene. Maj-Britt kontakrer Peter. 
4. De gamle bord/bænke sæt ordnes til foråret. 
5. Gyngestativ fjernes fra hækken eller sættes op igen. Maj-Britt kontakter Peter. 
6. Gamle døre i kælderen især under nr. 8 fjernes eller? Maj-Britt kontakter Peter. 
7. Der skal i et udvalg laves regler for terrasserne – opfølgning snarest. 

 
11. Næste møde onsdag d. 29. januar kl. 18.30 

 
Bestyrelsesmøderne holdes indtil videre hos Maj-Britt i nr. 8 1.th. indtil fælleslokalet er klar igen 
efter renoveringen. Dette kan ændres, hvis hun er forhindret i at deltage. 


