
 Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 7. december 2017 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Nicolai 
Suppleanter: Anne-Sofie, Maiken 
Ordstyrer: Michelle 
Mangler : Elaina og Heidi 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet  
2. Valg af referent 

a. Michelle er referent 
3. Evt. bemærkninger til foregående referat 

a. Michelle har ikke fået lavet guide til ventilationssystemet eller fået 
oprettet omkring folder til tilflyttere  

i. udsættes til næste møde 
4. Info fra varmemesteren 

a. nøgle til aktivitetsudvalget? 
i. Heidi har kontaktet varmemester. Det koster 150 kr for en ekstra 

nøgle, som aktivitetsudvalget gerne selv betaler. Heidi aftaler 
med varmemester at der bestilles en ekstra  

5. Nyt fra selskabet 
a. Intet nyt 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Kloak har været løbet over i vaskehuset og det ene toilet i fælleshuset. 

Varmemester tilkaldte kloakservice som har været her og renset 
kloaken.  

7. Har Michelle og William lavet videoen? 
a. Udsættes på ubestemt tid 

8. Skrive på fb om, at skraldeposer ikke må stilles foran hoveddøren 
a. Maiken skriver dette på facebook.  

9. Skrive på fb om, at nu kommer der snerydning 
a. Maiken skriver også dette på facebook. 

10.Nyhedsbrevet - klar til print? (deadline var d. 17/11) 
- er printet og lagt på facebook. 

11.cykler med strips i kælderen 
a. Maiken skriver til varmemesteren herom.  

12.Mødet med aktivitetsudvalget (aktivitetsudvalget som administrator på 
facebook?) 



a. påskekomsammen med aktivitetsudvalget, for at skabe sammenhold 
mellem bestyrelsen og aktivitetsudvalget.  

b. Bestyrelsen vedtager at aktivitetsudvalget har en administrator i 
facebookgruppen, så de kan oprette begivenheder.  

c. formand fra bestyrelsen (Elaina) og formand for aktivitetsudvalget 
(Bjørn) er aftalt, at de er hinandens kontaktpersoner, hvis der skulle 
være henvendelser mellem bestyrelsen og aktivitetsudvalget.  

13.Hvem skal kontaktes ved fejl på vaskemaskine, electrolux service eller 
driftscenter? 

a. Der er sat klistermærker på vaskemaskinerne i vaskerummet der siger 
at det er Electrolux der skal kontaktes hvis der er problemer med 
maskinerne. Beboere og bestyrelse har indtil videre altid kontaktet 
driftscentret. Derfor kontaktes varmemester med henblik på at 
afdække, hvem der i fremtiden skal kontaktes hvis der opstår 
problemer med maskinerne. 

14.update på vaskehuset - hvordan ser det ud og har vi fået lagt besked på 
facebook? hvem står for dette? 

a. William og Maiken, tager billede af vasketøjet søndag, lægger det i 
bestyrelseslokalet og laver opslag på facebook.  

15.Evt. 
a. Michelle har lagt Katalog/PDF ind på drevet, med det service vi har fra 

Bent Brandt. Her kan man finde priser (den type vi har er overstreget i 
dokumentet) 

b. forslag om at lave brugerevalueringsskemaer til lejere af fælleshuset 
i. bestyrelsen arbejder videre med dette til næste 

bestyrelsesmøde.  
c. fordeling af udlejninger 

i. d. 16. december - Michelle 
ii. d. 22 december - Nicolai 
iii. d. 31. december - Maiken 
iv. d. 5 og 6 januar (to personer: lejer udefra) - Michelle  

d. ansvar for mailhenvendelser indtil næste møde  
i. uge 49 - Anne Sofie og William 
ii. uge 50 - William og Michelle 
iii. uge 51 - William og Heidi 
iv. uge 52 - Heidi og Maiken 
v. uge 1 - Maiken og Anne Sofie 

 
 


