
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 2. august 2018 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Nicolai 
Suppleanter: Maiken, Anne-Sofie 
Ordstyrer: Maiken 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
2. Valg af referent 

a. Elaina og Michelle tager referat 
3. Evt. bemærkninger til foregående referat 

a. Er der lavet opslag på facebook ang. opfordring til at at være 
opmærksom på ejendele? 

i. Opslaget er lavet 
b. Chromecaster - opfølgning fra sidste møde 

i. Udsættes til næste møde, da Allan Overgaard ikke er vendt 
tilbage endnu 

4. Info fra varmemesteren 
a. Instruktionsplancher på engelsk i vaskehuset 

i. Det er ikke muligt at få vaskeanvisninger på engelsk, da 
engelske vaskeanvisninger kun kan anskaffes til nyere modeller 
af vaskemaskiner. 

b. Forhandlinger med Electrolux 
i. Der vides stadig ikke noget om hvor langt forhandlingerne er. 

Derfor bliver det ikke muligt at stille som forslag til dette års 
afdelingsmøde. 

c. Nøgle til porten ved storskrald 
i. Der er lavet en ekstra nøgle. Heidi kontakter varmemester 

angående, hvor den skal ligge.  
d. Kopier af nøgle til skab i bestyrelseskontor 

i. Der er lavet ekstranøgler. Disse uddeles til 
bestyrelsesmedlemmerne. 

e. Vi har bestilt ekstra jacksticks til musikanlægget i fælleshuset. Disse er 
kommet 

5. Nyt fra selskabet 
a. Intet nyt. 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Intet nyt. 



7. Invitation til budgetmøde d. 16. august kl. 16.30 - hvem kan komme? 
a. Da vi mangler 3 medlemmer til dette møde, udsættes beslutningen om 

hvem der tager til mødet. 
8. Hvem overtager kassererposten og ansvar for udlejning? 

a. Vores kasserer, Michelle, tager et semester i udlandet. Derfor kan hun 
ikke varetage kassererposten i denne periode. Da der mangler en del 
bestyrelsesmedlemmer i dag, bliver løsningen at beboere kan 
henvende sig til bestyrelsen via kontaktformularen, hvis de gerne vil 
leje fælleshuset, indtil der vi finder én som gerne vil overtage posten i 
perioden. 

9. Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 

i. 9. august - Michelle tager den 
ii. 11. august - Heidi tager den 
iii. 18. august - William tager den 
iv. 25. august (OBS: er lige fraflyttet stavnsvej, så han skal 

kontaktes mht udlevering af nøgle) - William tager den 
 


