
Afdelingsbestyrelsesmøde – 15. januar, 2018 

 

Tilstedeværende: 

Julie 

Morten  

Andreas  

Siw  

 

Dagsorden:  

1. Opfølgning fra sidst  

2. Internetprisstigning   

3.  Nabofest  

4. Evt.  

 

Referat:  

1. Opfølgning fra sidst  

- Tyveri: 

Låse er skiftet både døre og skabe.  

Forsikringssagen er ikke afgjort.  

Tyveriet kommer til at koste omkring 70.000 kr. Det vides ikke, hvor meget forsikringen vil betale.  

- Internetaftale  

Morten vil i midten af februar lave et opslag, hvor det oplyses, at man skal kontakte Morten, hvis 

man oplever problemer med sit internet. Derefter vil der komme en tekniker ud til de beboere, der 

oplever problemer.  

Bestyrelsen opfordrer dog alle beboer, at hvis de oplever problemer med internettet, at de skal kon-

takte STOFA. På denne måde er STOFA oplyst om alle fejlmeldingerne. Hvis STOFA oplever tre 

fejlmeldinger på en måned, vil dette blive oplyst til den hovedkundeansvarlige.  

- Kontantløsbetaling  

Der kan ikke leveres en kontantløsbetaling på nuværende tidspunkt.  

Administrationen vil arbejde på en løsning.  



- Atriumgård og vejsalt  

Administrationen arbejder endnu på en løsning i forhold til at løse vores glatte gange og trappe pro-

blem.  

2. Internetprisstigning 

I dag blev alle beboere oplyst om, at den varslede huslejestigning i forhold til internettet (på de 10 

kr.) ikke træder i kraft.  

 

Bestyrelsen blev opmærksom på denne prisstigning samtidig som alle andre beboer. 

Med det samme kontaktede bestyrelsen administrationen og spurgte, om dette virkelig kunne være 

rigtig.  

Morten kontaktede derefter STOFA og indgik aftale om, at prisstigningen ikke trådte i kraft.  

Dog da Morten kontaktede administrationen omkring dette, blev vi, i bestyrelsen, gjort opmærksom 

på, at vi som bestyrelse ikke må indgå aftaler på vegne af afdelingen (bestyrelsen er ikke tegningsbe-

rettede).  

Administrationen har siden hen lavet samme aftale, som Morten, hvormed der ikke er denne prisstig-

ning.  

 

Det er ekstraordinært, at vi har fået prisstigningen ned. Der står ikke i vores kontrakt med STOFA, at 

der ikke må være prisstigning.  

 

3. Nabofest  

Bestyrelsen foreslår, næste nabofest er lørdag den 7. april.  

Bestyrelsen vil dog gerne have frivillige til at hjælpe med at arrangere og rydde op.  

Der vil komme nærmere information herom.  

4. Evt.  

 

 


