
Referat af bestyrelsesmøde d. 2/12 i afd. 23 - City 
 
Fraværende: Charlotte. Referent: Fie 
 
Dokument over de vigtigste oplysninger til Facebook-gruppen 

- batteriskift i døre, storskrald, kontaktinformationer til personer. Udarbejdes af bestyrelsen. 
 
Indkøb af ting til fællesrummet (i prioriteret rækkefølge): 

- 4 hylder til anlæg og spil (mål på hylder: 80cm*30/40cm) 
- Kosteskab til rengøringsartikler, støvsuger mm. 
- Rødvinsglas (60 stk.) 
- Brødkurve 
- Udendørs skraldespand til cigaretskodder uden for fællesrummet 
- Lille skabsfryser. 
- Planter (ikea). 
- Plakater (abstrakte plakater, plakater med Aarhus). Evt. workshop hvor vi kan lave nogle 

sammen med de øvrige beboere og Nils. 
 
Rygning 
Vi vil lave en påmindelse til beboerne om, at det altså ikke er tilladt at ryge inde i bygningen, med 
mindre det er inde i deres lejlighed. Nogle er allergiske, og vi opfordrer derfor til at man tager 
hensyn til ikke-rygerne.  
 
Nytårsbrev 
Vi vil sende et brev ud til beboerne til nytår, hvor vi evaluerer det første halve år på Vestergade: 
hvad vi har lavet i bestyrelsen, hvad der er blevet gjort i fælleslokalet og hvad vi har planer om i 
det kommende år af aktiviteter og lign. Derudover vil vi opfordre beboerne til at komme med 
forslag til aktiviteter. 
 
Placering af hylder + spil og anlæg i fælleslokalet 
Der skal hænges hylder op i hjørnet til venstre for de to døre ind til teknikrummene, så der er 
plads til de nye spil og musikanlægget/plads til computer. 
 
Rengøring af fælleslokale efter aktiviteter i aktivitetsudvalget 
Efter afholdt arrangement i aktivitetsudvalget skal de sørge for at gøre rent, vaske gulv osv.  
 
Fratrædelse af bestyrelsesmedlem  
Charlotte Thøming fratræder bestyrelsen pga. manglende tid. Nyt bestyrelsesmedlem pr. 1/12 
(tidligere 1. Suppleant): Marie Lindersgaard Hansen. Fie kontakter bestyrelsen mht. Maries nøgle 
til fællesrummet (ny nøglekontrakt) og opdaterer Facebookbeskrivelsen af bestyrelsen.  
Den nye 1. Suppleant er Annemette Karkov (tidligere 2. Suppleant). 
 
Julegaver/julefrokost 
Julefrokost d.19/12. Vi bestiller mad udefra til ca. 185 kr. Pr. Medlem, hvor vi har ca. 250 kroner til 
at købe julegaver til medlemmerne.  


