
Bestyrelsesmøde, 26-03-2015 
Fremmødte 

Theis Palm 

Julie Ottesen 

Lena Marie Hybschmann 

Line Søderberg Degn 

Kasper Klose Bak 

Siw Søby Rasmussen 

Mødets referent 

Kasper 

Mødet 

Fællesrum 
Depositum: 500kr Leje: 200kr pr. døgn 

Depositum og leje betales ved underskrivelse af lejekontrakt – Ved afbud senere end 14 dage før 

lejeperiodens start betales KUN depositum (og altså ikke leje) tilbage. Ved afbud tidligere end 14 før 

lejeperiodens start betales begge beløb tilbage. 

Nøglen udleveres på dagen jævnfør aftale med bestyrelsen – Nøglen afleveres senest ved udløb af 

lejeperioden på aftalte sted (typisk postkasse tilhørende aftalte person). 

Line Søderberg Degn har ansvaret for fællesrummet. 

 

Inventarliste oprettes af bestyrelsen. Ligges i bestikskuffe (lamineret) 

Depositum benyttes blandt andet, men ikke udelukket til: Manglende rengøring, skade, ej fremmødt 

Lejeperiode: Som udgangspunkt fra 14:00 til 14:00 på lejeperiodens sidste dag. Særaftaler kan oprettes. 

Bankkonto i forhold til fællesrum (depositum + lejeafgift) 

Egen bankkonto i Sparekassen Kronjylland (kontakt Jane Grøn-Nielsen). 

Theis tager sig af det 

Åbent fællesrum bliver ikke en realitet i denne omgang. 

Fællesrum kan lånes et par timer til bordtennis o.l. uden betaling af leje og depositum – dog underskrives til 

stadighed kontrakt. Bat, bolde og andre ting henlægges i skab i fællesrummet – Nøglen til dette forefindes 

sammen med nøglen til fællesrummet.  

Køkkenet kan endnu ikke låses – Undersøges. 

Rengøringsartikler til fællesrum forefindes i fællesrummet. Viskestykker, karklude og håndklæder 

medbringes af lejer.  



Rengøringsplan/instruktion forefindes i fællesrum. 

Rengøringsartikler er en del af driftsbudgettet ifølge Lene Willis, hvorfor bestyrelsen blot skal bestille disse 

gennem ØJB. 

Fest varsles. 

Støjniveau fra kommende anlæg ønskes testet ved beboerne over fællesrummet. 

Bestyrelsen står, indtil videre, for fællesrummet. Ønsker er altid meget velkomne. 

Overvågning af kælderrum 
Præventive skilte – både i kælderen mens også i andre lokaler (indgangsarealer o.l.) 

Besked til beboere: Vær præventive med Jeres ting – Brug en ordentlig lås - skjul dine værdigenstande 

Vi arbejder på at få overvågning, der dækker hele kælderrummet. 

Vi undersøger videoovervågning med VM (hvor gemmes data, hvor længe osv.) 

Facebook-gruppe 
 

Reklame for facebookgruppe skrives af Lena. Nyttig information om vores brug af facebook o.l.. Opslag 

påsættes opslagstavlen. Oprettes hurtigst muligt. Deadline: søndag 

Rengøringsdag 
Bestyrelsen arbejder på at få planlagt en fælles rengøringsdag. Når vi har shinet vores fællesarealer og 

fællesrum op er der fællesspisning(bestyrelsen giver) og senere fest!   

Socialudvalget står for planlægning af fællesspisning og fest denne dag. 

Vi håber selvfølgelig på bred opbakning til rengøringsdagen, mere info følger når der er fundet en dato i 

fællesskab med det socialudvalget.  

Social udvalg 
Godt naboskab skaber en hyggelig stemning og et bedre sammenhold   Hvis du også synes disse værdier 

skal fremmes så meld dig endelig til det sociale udvalg og vær med til at få rystet os naboer sammen i vores 

flotte nye afdeling!  

Beboere får mulighed for at være en del af socialudvalget.  Sociale arrangementer styres som 

udgangspunkt af denne gruppe, men bestyrelsen godkender eventuelle arrangementer og udgifter i 

forbindelse med disse. 

Står for planlægning af sociale arrangementer, herunder fester, grillaftener og andre sjove tiltag. Der skal 

vælges syv medlemmer efter først til mølle princip. Man kan opsige sin plads i udvalget med en uges varsel.  

 

Udvalg til fællesarealer 
Synes du også at der er store muligheder i at få indrettet diverse fællesområdet? Så er dette udvalget for 

dig! Vi skal have sat forskellige borde og stole op og du må hjertens gerne komme med andre ideer til 

indretning som kan give en hyggelig og hjemlig atmosfære på fælles arealerne   Fællesarealer betegnes 



som værende atriumgården og tagterrassen. Der skal vælges syv medlemmer efter først til mølle princip. 

Man kan opsige sin plads i udvalget med en uges varsel. 

Udvalg til udendørs arealer  
Tilgår når et sådant udvalg er relevant, overvej gerne allerede nu om dette udvalg er noget for dig.  

Der skal vælges syv medlemmer efter først til mølle princip. Man kan opsige sin plads i udvalget med en 

uges varsel. 

Grilludvalg 
Kasper står for grilludvalg, beboere får mulighed for at være en del af dette udvalg. Der skal vælges tre 

medlemmer efter først til mølle princip. Man kan opsige sin plads i udvalget med en uges varsel. 

 

Fælles for udvalg: Alle endelige beslutninger går igennem bestyrelsen. Referater for de forskellige udvalg 

skrives og sendes til bestyrelsen. 

Næste møde 
Søndag, 12-04-2015 klokken 18:00 


