
Referat af Afdelings bestyrelsemøde, Søndag den 15. januar 2023 kl 
13.00 - 15.30 (afholdes i vores eget lokale i fælleshuset) 
Lisbeth sørger for mundgodt

Deltagere: Sanne, Lisbeth, Melissa og Eva

Afbud fra Anne-Mette


1. Åbent for beboere 1. 1/2 time

1. Ingen


2. Gennemgang af seneste referat

1. Godkendt


3. Orientering til best. (Eva)

1. Ref. fra Formandsmøde


1. Vores flyttemappe skal revideres 

2. Vores folder medsendes lejekontrakten fremadrettet


1. Super

3. Div. Mail 


1. Politiet 

1. Vi fortstætter med at tippe og ved gentagne tip, sender vi mail


2. Beboere

1. Tilfredshed med Nyhedsbrevet


3. Administrationen

1. Vi får besked om affaldssortering aug.2023


4. Internet (AArhus Antenneforening, Fælleshus)

1. Har man internet fra Dansk Kabel TV får man ikke problemer med internettet

2. Router og Bluetooth højtaler vil være en go ide til fælleshuset - Melissa undersøger til 

møde

5. Fælleshus - retningslinjer m.m - tager vi på på næste møde


1. Vi vil gennemgå

1. Rengøringplan

2. Service

3. Hovedreng. 

4. Vinduer

5. Evt. depositum(hvad siger reglerne?)

6. Kalender


6. Arrangementer

1. Sangaften - 


1. Lisbet prøver at søge en pianist i Facebook grupper.

2. Julehygge


1. Blev aflyst - måske næste jul

3. Banko


1. Sanne har spurgt Spangsvej og de vender tilbage, når de har drøftet i deres best.

7. Tyveri fra kælderen


1. Cykel er fundet. Måske skal vi overveje en form for overvågning. I 1. omgang sørger Per 
for at døren kontrolleres, så den lukker uden at skal trækkes til




8. Lamper

1. Prøvemodel ved nr. 31. Er godkendt af boligforeningen og sættes igang


9. Postkasser og navne derpå

1. Beboerne står selv for rengøring af postkasserne og viceværterne kommer gerne og 

smørrer låse og efterser postkassen, hvis der er problemer

10. Pap container (Lisbeth)


1. Der er observeret flamingo i vores papcontainer . Vi kan opfordre til at beboerne husker at 
sortere affald


11. Evt.

1. Oversigt over henlæggelser og plan for vedligehold efterlyses - Sanne undersøger


Referent

Eva


