
Bestyrelsesmøde den 19. november 2015 

Deltager 

Emil  

Dorte 

Line 

Julie 

Theis 

Siw  

Dagorden: 

Opsamling fra sidst 

Bagdøren – hvad med den 

Fællesrummet 

Politiet 

Regler for vaskerummet 

Aviser/reklamer 

Kursus som Siw og Dorte har deltaget i 

Tagterrassen – tingene hvor skal de hen 

 

Opsamling fra sidst 

Theis – Stofa 

Bundet til Stofa i fem år. Kontakten til dem er vandtæt. Kan ikke komme ud kontakten.  

Stofa arbejder på et forslag, som skal være en kollektiv aftale. Det skal være billigere at være ved 

Stofa.  

Plantefirmaet kan ikke levere juletræ.  

Gardinerne skal forkortes i fællesrummet.  

Dorte – skillevæg til fællesrummet 



Det undersøges nærmere.  

Line opdaterer facebookgruppe beskrivelsen.  

Der er et kælderrum som kan benyttes til opbevaring af tagterrassen.  

Lyset i gården er blevet reduceret og der er kommet afskærmning på censorerne.  

Metalcontainer af plastik er ikke en løsning – undersøg om de har en af metal.  

Bagdøren 

Den virker.  

Der er et bakke ned til fliserne, der er ved at blive til mudder. Der skal findes en løsning til bakken. 

Kontakter VM.  

Fællesrummet 

Der skal laves regler for støj, da folk ikke kan sove.  

Diskussion omkring hvor folk kan stå henne at ryge.  

 Skal de stå på tagterrassen? Så skal det tjekkes, om det er nødvendigt at rengøre hele 

vejen op til tagterrassen.  

 Skal de stå ved cykelkælderen? Så skal der en klods i dørene.  

Rygningen skal foregå i skakten ved cykelkælderen. Skraldespanden flyttes.  

Lydniveauet skal stadig skænkes.  

Rygningen og lydniveauet skal skrives ind i kontakten.  

Hvis dette ikke overholdes, og der kommer klager, så skal depositum tages.  

Emil får løn per gang fælleslokalet har været udlejet. Han får 100 kr per gang.  

Politiet 

Politiet er meget i området.  

Zoneforbuddene har virket.     

Line skriver en mail til Vest politi som tak for god indsats.  

Vaskeriet 

Dorte skriver opslag omkring vaskeregler.  

Reglerne: 



- Bestilling af vaskekort, bestilling af vasketid og optankning af vaskekort foregår på www.payperwash.dk.  

- Maskinerne doserer selv vaskemiddel og skyllemiddel. Dette kan slås fra ved indstilling af program. 

- Hvis du ikke ønsker at andre flytter dit vasketøj, så vær klar når maskinen er færdig. Ellers er alle i deres 

fulde ret til at flytte maskinens indhold over på bordene, efter endt program. Du modtager en mail, når 

vasken er afsluttet.  

- IKEA-poser, vasketøj, tørrestativer osv. tilhører nogen, så lad det venligst ligge i vaskerummet til den 

rigtige ejer henter det.  

- Ryd op efter dig selv. Fnuller fra tørretumbler og affald skal i skraldespanden! 

Aviser og reklamer 

Der er mange reklamer, der ligger og flytter.  

Det har større effekt, hvis flere folk klager over rod.  

Opfordre folk til at rydde lidt op, da ellers skal vi alle betale for der kommer nogen at rydde op.  

Kurser 

Siw og Dorte fortæller om budgetkursus.  

Siw fortæller om repræsentantskabsmøde + afdelingsbestyrelses opgaver kursus.  

Tagterrassen  

Hvor skal tingene hen? 

De kommer i kælderen.  

Spørger VM om de kan flytte tingene.  

Julehygge 

Det kommer ikke til at ske.  

Folk virkede ikke begejstret.  

I foråret kommer der mere.  

Evt 

Nyt møde – dato.  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.payperwash.dk%2F&h=UAQG2MdBoAQGLxrJwmYmcN_XmvunUvsHDX5MRn5ZEGE0WiA&enc=AZPs8GjY2rcm4EuIoB992MD7fgviNRXUNTZ-gf9vqVwTu4H52eZJzPZV1MnTnWVpfh7NW4R094ZbwpzQRlb_D86ZnX9fu-BLde7gj7I92ZujwEyU-RoPqu4f7yR2Yv1U3A3QnDyAx8xN_haTeqfhLShwyzVR40Y6T-jdEe-o2q_k_Up_xfx7NC0YoIBioChoXmc&s=1

