
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 29.01.2020 - Afdeling 1 Dybbølvej 
 
Tilstedeværende: Maj-Britt, Michele, Birgitte, Stine, Helle, Jannie. 
Fraværende: Thomas 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Festudvalg 
2. Havevandring – beskæring af Grenåvej/øvrigt 
3. Fællesrum. indretning indkøb 
4. Vand i kælderen under nr. 10. Andre? 
5. Lydmur mod Grenåvej 
6. Sæbedosering i vaskeriet 
7. Facebookside for Dybbølvej for alle beboere 
8. Udarbejdelse af forretningsorden 
9. Vaskeri – informationstavle 
10. Gammelt gyngestativ 
11. Rengøring 
12. Belysning udearealer 
13. Terrasserne – regler for anvendelse 
14. Eventuelt 
15. Næste møde  

 
 
 

1. Festudvalget tages op til foråret. 
2. Der er aftalt havevandring med kontoret d. 26. februar.  
3. Fælleslokalet forventes færdig i uge 7. Der er aftalt flytning af møbler i løbet af uge 8-9. Der 

sørges for rengøring af lokale og køkkenting. Svend opsætter nøgleboks til lokalet. Der 
opsættes opvaskemaskine, lille køleskab og en lille kogeplade. 
Fælleslokalet kan pt. ikke benyttes. 

4. Vand i kælderen under nr. 10. Michele skal kontakte Peter ang. udbedring. 
Der er også vand i kælderen under nr. 8. Maj-Britt har talt med Peter, og der sendes et 
kloakfirma ud for at se på det. 

5. Bedre lydmur ud mod Grenåvej. Der skal udfyldes en blanket til Bygge & Miljø, Aarhus 
Kommune. Jannie prøver at finde den. 

6. Sæbedosering i vaskeriet. Peter undersøger om det kan lade sig gøre. Evt. kun på nogen af 
maskinerne. Prisen på 30 Normal vises ikke…besked til Peter. 

7. Der er oprettet en Facebookgruppe, som man kan søge om medlemskab af. Den hedder 
”Dybbølvej nr. 1-15”. Der skal laves en formålsbeskrivelse. 

8. Der er lavet udkast til forretningsorden. Den gennemgås og forsøges vedtaget på næste møde. 
9. Vaskeri – informationstavle. Der laves udkast på næste møde. 
10. Det gamle gyngestativ smides ud. 
11. Rengøringen er udvidet til både mandag og onsdag. Der er indkøbt en måtte til hver opgang, 

hvor der ikke i forvejen lå en fornuftig en. Man bedes lade dem ligge, hvor de er lagt. 
12. De små lamper udskiftes med nogen, der ikke lyser så meget. 
13. Der kan ikke laves regler for anvendelse af terrasserne, da de er fællesområde. Enkelte beboere 

ønsker ikke en forpligtelse til at holde græs mv. Det er udelukkende en nem vej til 
fællesområdet. Det er derfor ikke tilladt at opsætte hegn og planter. 

14. Eventuelt. 
1. En beboer vil gerne lave kreativ aften i fælleslokalet mandag aften. 



2. Kælderdøren i endegavlen ved 5C til cykelkælderen kan ikke åbnes helt.  
3. Nøglen til cykelpumpen i skuret ved elevatoren er udskiftet, så nøglen til ens lejemål 

kan anvendes der. 
4. Låsen på døren til vaskehuset bør fjernes. Svend har fået besked, dog er der ikke sket 

noget. 
 

15. Næste møde onsdag d. 26. februar 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. 


