
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 

 

Tirsdag d. 4. oktober 2016 
 

Bestyrelsen (tilstedeværende): Nanna, Elaina, Heidi, Henrik, Michelle 

Suppleanter: Line, William 

Ordstyrer: Elaina 

 

Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 

2. Valgt af referent 

 - Elaina tager referat 

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 

 - Ingen bemærkninger 

4. Info fra varmemesteren 

 - Varmemester har kigget på vaskemaskinerne og fejl og mangler er rettet. 

Yderligere fortæller varmemester at vaskemaskinerne bliver renset jævnligt, så lugt i 

tøjet skyldes højest sandsynligt at dørene i vaskemaskinerne bliver lukket efter brug. 

Derfor opfordrer vi beboerne til at lade dørene i vaskemaskinerne stå åbne efter 

brug, så fugt kan slippe ud. 

 - Varmemesteren foreslår at bestyrelsen selv administrerer udlevering af nøgler til 

nye bestyrelsesmedlemmer, i stedet for at varmemesteren står for det. Bestyrelsen 

stemmer for. 

5. Nyt fra selskabet 

 - Intet nyt 

6. Nyt fra bestyrelsen 

 - Intet nyt 

7. Intro til nye bestyrelsesmedlemmer 

 - Nye bestyrelsesmedlemmer er blevet introduceret til bestyrelsesarbejdet 

8. Problemer med rengøring af vaskehuset 

 - Bestyrelsen vurderer at den ugentlige rengøring af fælleshuset er tilstrækkeligt. 

Derfor bliver der ikke gjort mere ved beboerhenvendelsen 

9. Folder til udvekslingsstuderende 

 - Udsættes til næste møde 

10. Aktiviteter, som beboerne selv kan stå for i afdelingen (i stedet for at betale for at 

andre udfører dem) 

  - Bestyrelsen har vurderet at det ikke kan svare sig, da vi mener at størstedelen af 

beboerne ikke er interesserede i at påtage sig opgaver mht. vedligehold af området. 

Vi opfordrer i stedet beboerne til at holde områderne rene og pæne. 

11. Optælling af ting i fælleshuset + billeder af servicen, som sættes i lågerne, så lejere 

kan se hvor tingene skal stå. 

 - Optælling af inventar er gjort. Der vil blive suppleret op, hvor der mangler service. 

Billeder bliver udskudt indtil inventaret er suppleret op. 

12. Tjekliste 

 - Tjeklisten til fælleshusets rengøring gennemgås til næste møde 



13. Idéer til forbedring af vaskehuset 

 - Bestyrelsen overvejer muligheder til næste møde 

14. Evt. 


