
Bestyrelsesmøde søndag den 5. marts 2017  

Til stede  

Siw  

Morten  

Julie  

Dagsorden  

1. Opfølgning fra sidste  
a. Indkøbte ting til fælleslokalet 

2. Udestuen  
3. Festudvalget  
4. Ekstraordinært afdelingsmøde  
5. Evt.  

 

 
1. Opfølgning fra sidst 

Siw skrev en mail til en fællesmailadresse omkring flere kameraer men fik intet svar. Nu hvor 
Thomas er tilbage ringer Siw til Thomas (VM).  

Siw skriver til Kristian omkring Rukulås, eftersom han ikke har svaret endnu. Generelt spørge 
om der kan være en fælles lås til de almindelige døre i fælleslokalet.  

Det er ikke muligt at få en signalopfanger til fælleslokalet for at forstærke mobilnetværket, 
men det er ikke muligt, da de lovlige i Danmark ikke er stærke nok.  

Morten fik skrevet til Lene. Der er nu kommet et bordfodboldbord i fælleslokalet. Morten 
rykker for dørstopper.  

Den boks vi gerne ville have var ikke mulig at bestille, fordi den var fra Tyskland, hvilket OJB 
ikke stolede på. Eftersom der er indkøbt mange flere spil (32 nye spil udover de allerede 
eksisterende), skal der findes en anden løsning. Der vil blive indkøbt et skab, der kan låses, i 
stedet for.  

Yderligere er der til køkkenet indkøbt en mikrobølgeovn. Til køkkenet er der også købt en 
slush Ice maskine.   

Angående saft til slush ice maskinen vil det blive købt gennem bestyrelsen/Frederik. 
Yderligere information kommer, når maskinen kommer.  



a. Se ovenover.  
 

2. Udestuen  

Østjysk Bolig har endelig besluttet at udestuen ikke kan lade sig gøre, fordi det vil kræve 
andre forsikringer på bygningerne.  

3. Festudvalget  

Der er sendt tilmeldinger ud til fest, lørdag den 25. marts.  

4. Ekstraordinært afdelingsmøde  

Fordi afdelingen har skiftet teknisk inspektør (den tidligere er stoppet i Østjysk Bolig) havde 
den nye ikke fået informationer omkring tilbuddene for endnu et cykelskur, foldevæg og 
gardiner. Derfor kommer mødet ikke mandag den 6. marts.  

I bestyrelsen håber vi på mødet kan foregå mandag den 3. april.  

5. Evt.  

HUSK der er torsdagshygge (selvfølgelig torsdag) den 16. marts.  

Næste møde er søndag den 2. april.  

 


