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1. Siden sidst  
• Batterier i døre  

Det er besluttet at alle døre med batterilåse bliver en del af den fremtidige PPV og 
skiftet uanset hvad hver 3 år.  
 

2. Tyveri 
Forsikringssagerne er godkendt og der er indkøbt nyt inventar og udskiftet alle de dele 
som er ødelagt i forbindelse med tyveriet.  
 
3. Nye bestyrelsesmedlemmer 
Der udarbejdet en plakat, som er opsat fysisk og lagt på facebookgruppen, for at informere 
og reklamere for arbejdet som foregår i Atriumhusets afdelingsbestyrelse. 

 
4. Ordinær afdelingsmøde  
Morten har været til budgetmøde, og der er blevet udarbejdet en plan for det kommende 
ordinære afdelingsmøde. 
Vi fra Atriumhusets bestyrelse ønsker så mange beboere til mødet. Der er bestilt pizza fra 
Kallo’s og drikkevare bliver sat på køl.  
Tilstedeværelse under det ordinære afdelingsmøde fra bestyrelsen vil være 
Bestyrelsesformand Morten og bestyrelsesmedlem Julie.  
 
5. Nyt bestyrelsesrum 

Varmemestrenes gamle opholdsstue/kontor er flyttet, og derfor er er lokalet blevet ledig. 
Bestyrelsen flytter på sigt ind i dette lokale, og frigøre fællesrummet i det pågældende tidsrum. 
Der vil også i fremtiden være mulighed for at bestyrelsen får en brevsprække. 



6. Ny udlejer 
Da vores nuværende udlejer er flyttet fra afdeling 17, mangler der en ny udlejer til fælleslokalet. 
Der vil komme et punkt på det ordinære afdelingsmøde under evt. om der er en der vil besætte 
stillingen.  
Stillingen går ud på at tage imod reservationer af fælleslokalet, vise lejer rundt, tage imod 
underskift af kontrakt, udlevere nøgler, fortælle om ordensreglerne i fælleslokalet samt tage imod 
betaling og videreformidle betaling til OJBA. Efter udlejning af fælleslokalet skal inventar optælles 
og lokalet skal efterses med henblik på om der er gjort ordentlig rent samt fejl/mangler. Udlejer 
får 100 kr. pr. udlejning, og der afsættes standart ca. 1 time til for og efterarbejdet.  
 

6. Ny ejendomsfunktionær 
Vores gamle ejendomsfunktionær er ikke længere tilknyttet OJBA. Morten er pt. vores 
midlertidige ejendomsfunktionær, indtil der ansættes en ny. OJBA finder ud af på et senere 
tidspunkt hvem der fast bliver tilknyttet Atriumhuset. 
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