
Referat, 26. februar 2018 

Til stede: Fie, Laura, Caroline, Line, Amanda, Rasmus, Frederik 

Nyt i afdelingen siden sidst:  

Markvandring – opsummering til dem, der ikke deltog 

- Allan sender muligvis rengøring af fællesarealer i udbud 

- Allan fortalte om udearealer  

Tjekliste til fælleslokalet: Sådan en udarbejdes internt til bestyrelsens brug i forbindelse med 

udlejning af fælleslokalet og modtagelse af den.  

Kursusweekend: Ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage.  

Facebookgruppe: Vi opdaterer coverbillede og beskrivelse 

Rygning: Efter information fra ØB har vi diskuteret muligheden for at forbyde rygning indenfor. 

Rygning er til gene for andre beboere via ventilationssystem, på gange mv., ligesom der ikke gøres 

noget, inden nye beboere flytter ind i en lejlighed, hvor der er blevet storrøget. Under alle 

omstændigheder er det ikke en regel, der kommer til at påvirke nuværende beboere, kun 

kommende. Bestyrelsen har ikke taget stilling, men vi drøfter det igen i forbindelse med det 

ordinære afdelingsmøde i august.  

Engelsk udgave af regler/Ny printet udgave af regler: Vi arbejder fortsat på at få skrevet de 

engelske. Der er samtidig forsvundet udgaver af regler på opslagstavlen ved indgangen. Vi får 

printet og lamineret eksemplarer af begge.  

Bestyrelsens- og aktivitetsudvalgets brug af lokalet: Det har vi drøftet.  

Penge til aktivitetsudvalget: Idet bestyrelsen som sådan ikke afholder arrangementer (i det 

forgangne kalenderår kun hovedrengøring af fælleslokalet med lækker aftensmad), har vi besluttet, 

at aktivitetsudvalget råder over størstedelen af pengene (7.000) til arrangementer for hele 

afdelingen.  

Eventuelle beboerhenvendelser: Der er blevet efterspurgt flere fredagsbarer. Vi tænker, det er en 

god idé.  

Udlejning af fælleslokalet: Vi har diskuteret bestyrelsens procedure.  

Så snart vi modtager en henvendelse om leje af lokalet, og det er ledigt den pågældende dag, skriver 

vi det midlertidigt i kalenderen. Derefter har lejeren 3 dage til at få afleveret pengene til bestyrelsen.  

Som udgangspunkt lejer man lokalet fra kl. 15 til 15.  

Dato for næste møde: Onsdag den 11/4-18 


