
Afdelingsbestyrelsesmøde d. 22-09-2015 

Til stede: Marie, Theresa, Simone, Kasper, Simon, Magnus, Janne og Lennart. 

Introduktion 

På mødet blev de nye introduceret i hvordan vi plejede at holde møde, og hvilke opgaver vi har i 

bestyrelsen.  

Valg af Poster 
Marie er valgt som ny formand 

Lennart er valgt som fælleslokaleansvarlig 

Siden sidst 
På sidste møde blev det nævnt at der var flere biler som ikke hørte til Ryhavevej, som holdte på 

parkeringspladsen, bestyrelsen har valgt at se situationen an, da der kun er gået en uge siden sidste 

møde. 

Opfølgning af afdelingsmødet 
Opdatering af vaskesedler og sedler generelt 

Bestyrelsen har fået en opfordring fra beboerne til at opdatere sedlerne i vaskekældrene, og få dem 

oversat til engelsk samtidigt. Det har bestyrelsen taget op, og besluttet at se nærmere på. 

Automatisk sæbedispenser 

Da der har været flere klager over at beboere ikke fjerner overskydende sæbe i beholder, og at der 

flere gange bliver brugt alt for meget sæbe, er der stillet i forslag omkring automatisk 

sæbedispensere. Bestyrelsen vil kontakte Karlo omkring et tilbud på det, og opfordre beboerne til at 

blive bedre til at fjerne den overskydende sæbe. 

Fejebakke og kost 

Der var et ønske omkring en ny fejebakke og en lille kost til vaskekældrene, det køber bestyresen. 

Cykeloprydning 

På mødet blev vi gjort opmærksom på at der var mange gamle og ødelagte cykler. Derfor har 

bestyrelsen valgt at lave en cykeloprydning nu. Datoerne er følgende: 

Brev: 28 september 

Strips: d.6 oktober 

Flyttes: 9. november 

Fjernes: starten af december 

Evt. 
P-kort gruppe til Facebook. 

Bestyrelsen vil lave en gruppe på Facebook omkring p-kort, da det stjæler meget fokus i 

beboergruppen. 

Flere arrangementer 

Den nye bestyrelse vil lave flere arrangementer så som fifa-aftener og pigeaftener. 



Der er lavet en liste over kommende arragementer. 

Julearrangement: weekenden før 1. advent 

Landskamp: 8. oktober. 

Pigearrangement: søndag 1. november. 

 

Næste møde holdes ved Simon 20. oktober. 

 


