
Bestyrelsesmøde 21/09-15 

 

Fremmødte: 

 Julie 

 Siw 

 Emil 

 Thies 

 Line 

 Dorte 

 Jennifer 

 

Dagsplan: 

- Julehygge og socialudvalg 

- Planter 

- Internet fra Waoo 

- Opdatere gruppebeskrivelsen på FB 

- Fra tidligere møde. 

 

Undersøge om vi kan få en affaldscontainer til at komme af med metal. Siw undersøger. 

Der er i gang med at blive installeret lås ved døren bagved. 

 

Julehygge: 

- Vi køber ind til julepynt. Gløg og æbleskiver. 

- Siw kontakter socialudvalg ang. Om de vil være med til at finde en dato. 

 

Socialudvalg: 

- Der skal findes flere medlemmer. Ellers hjælp vi.  

- Der skal info ud om hvad de laver. Facebookopdatering med det. 

 

Planter 

- Hvad mangler der? Hvornår kommer der noget i de store runde krukker. 

- Hvad skal den presenning der er der? 



- Tjekke om vi kan få et juletræ. Skaffe lys og stjerne dertil. Måske Henrik vil være med. 

- Theis kontakter Henrik.  

 

Internet 

- Vi er ved at undersøge om vi kan få en billigere TV/internet.  

- Den enkelte lejlighed kan købe en boks til at købe ekstra kanaler. Indbygget nexflix 

applikation i boksen. 

- Minimusbeløb: 129kr. om måneden. Det skal alle betale. Uanset om de vil have nogen 

produkter eller ej. 

- Alle skal vælge det i Atriumhuset eller ingen skal have det. 

- Ingen oprettelse.  

- Kommer ud og installerer i alle lejligheder. 

- Theis undersøger Stofas priser – om de kan reguleres.  Undersøge om de vil levere i 

fælleslokalet og tagterrassen. 

 

Opdatere gruppebeskrivelse: 

- Ting på gang skal fjernes. 

- Vaskerum 

- Rygning – også af vandpibe, e-cigaret ol. forbudt på gangene/atriumgården og i 

lejlighederne 

- Line skriver en besked.  

 

Opfølgning fra afdelingsmødet  

- Er der nogen ledige kælderrum. Kan vi opbevare grill der? 

- Ellers: Hvor kan vi have rum til opbevaring af grill, hvis der er et ledigt rum. 

- Er belysningen blevet ændret? – vi vil gerne have den ændret til at være mindre lyst kl 23-

06.  

- Julie skriver til varmemester.  


