
Referat af bestyrelsesmøde i afdeling 23 – City onsdag 3/8 2016 

 

Referent: Fie 

Dirigent: Fie 

 

Dagsorden 

 

1. Udleje af fællesrummet  

a. Christoffer i weekenden 

i. Anne-Mette står for udlejning. 

b. Uddelegering af leje for de kommende forespørgsler 

2. Elevator og storskrald fra nabobygningen i Vestergade 

a. Elevator kan ikke skiftes… Hvad så med pengene der er til overs fra 

bygeriet? Evt. tages op på budgetmødet eller afdelingsmødet. Fie 

kontakter Tom: skal den skiftes, skal der ske noget andet? 

b. Storskrald: Skrive til Tom om han vil kontakte den ansvarlige for 

Vesterport 1 og opfordr til at de bruger storskraldsordningen. 

Containerne er ikke til pap og storskrald. 

3. Vand- og elforbrug juli 2015 til juli 2016 

a. Hvornår får vi penge tilbage? Ved Tom noget? Fie kontakter Tom. 

4. Nøgleadgang til glasdør: er det meningen vi får adgang til den dør?  

Tom kontaktes. 

5. Punkter/emner der skal medbringes til budgetmøde: 

a. Hvis der ikke kommer nye elevatorer, hvad skal de resterende penge fra 

byggeprojektet så bruges på? 

b. Hvad har vi brugt pengene på? Beboere er interesseret i, hvad pengene er 

blevet brugt på. Vi har indtryk af, at beboerne tror, at de sociale 

arrangementer koster beboerne mere i husleje. 

c. Lamper i depotrum i Norsgade. 

d. Er det muligt at få installeret en form for tag over cykelparkeringen på 

taget i Norsgade? Det kunne være rart at få noget overdækket parkering. 

Kontakt Tom: er det overhovedet muligt? Hvis ja, tager vi det med til 



budgetmødet. 

e. Vinduesvask. Undersøge tilbud om en tilvalgsordning, hvis der er 

stemning om det. Spørger på Facebook-gruppen om dette er tilfældet. 

6. Gardiner i kælderen 

a. 123x80-ish. 139 kr. Fire gardiner. Annemette fikser det. 

7. Skinner til ledninger i fællesrummet 

a. Spørge Tom, om han kan finde en pris på dette. 

8. Afdelingsmøde 

a. Bestyrelsen mødes en time inden afdelingsmødet den 7. september og 

drøfter punkterne til mødet. 

b. ØB skal mindes om, at de skal sende vores informationsdokument om 

diverse praktiske oplysninger med, når nye beboere flytter ind. 

9. Påmindelse til Vestergade ift. at fjerne måtter osv. i forbindelse med den 

månedlige rengøring på Facebook. Hold orden – husk på, der er andre der bor i 

bygningen. Marie laver opslag med at man skal huske at holde orden, evt. et 

opslag til automatisk opdatering hver måned inden rengøringen. 

10. Hovedrengøring af fællesrum. 

a. Spørge Nils, om han evt. vil hjælpe med at gøre fællesrummet rent. 

Eddie kontakter Nils. + angående afspændingsmiddel til 

opvaskemaskinen (mange glas har misfarvninger af kalk og glaspest). 

b. Vi påtænker en hovedrengøring en gang inden julefrokostsæson og en 

gang inden sommerferien. 

11. Mangel på kontrakter, inventarlister, nøgleudleveringskvittering, 

afleveringsattester osv.? 

a. Bede Lene eller Nils om at printe 50 eksemplarer af hver. 

b. Køb af hulmaskine, klipsmaskine og plastiklommer. Hæves på konto 118 

(driftsudgifter til fælleshus). Fie køber dette. 

12. Diverse 

a.  


