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1. Siden sidst  
- Liggestole og grille er kommet ind for vinteren. 
- Batterierne i dørhåndtagene til fællesrum er skiftet. 

 
2. Nyt festudvalg 

Bestyrelsen blev efter sidste nabofest kontaktet med henblik på at genoprette 
festudvalget. Bestyrelsen har besluttet at sætte processen i gang.  
Bestyrelsen laver et facebookopslag herom og vi hører gerne fra de beboere der er 
interesseret i at indgå i et nyt festudvalg. 
  

3. Nye bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen vil gerne have nye medlemmer i bestyrelsen og påtænker at afholde et 
ekstraordinært afdelingsmøde i starten af det nye år. Bestyrelsen laver et facebookopslag 
herom og vi hører gerne fra de beboere der er interesseret i at indgå i bestyrelsen. 
 

4. Ny repræsentant til repræsentantskabet 
Morten Jørgensen er blevet stemt ind i OJBAs organisationsbestyrelse som 
bestyrelsesmedlem efter at havde siddet som 1. suppleant det forgående år. I den 
forbindelse er Morten Jørgensen blevet inhabil som repræsentant for Atriumhuset til 
repræsentantskabsmøderne, hvor Atriumhuset har to repræsentanter. Derfor skal der 
vælges en ny repræsentant til repræsentantskabet fra bestyrelsen. Vi lader posten stå 
åben. 

 



 
 

5. Ny udlejer 
Bestyrelsen takker, tidligere udlejer, Muddi Ali Chatle for hans indsats som udlejer af 
festlokalet.  
Den ny udlejer er Søren Stubkjær og booking af fælleslokalet skal ske ved kontakt til Søren 
Stubkjær over Facebook, pr. telefon (+45) 2616 5493 eller over mail: 
soerenstub@hotmail.com. 
 

6. Skridsikker tape på gange 
Gangene i Atriumhuset bliver om vinteren meget glatte, at rim, vand, frost og sne. 
Bestyrelsen har kontaktet OJBA herom gentangende gange. Til markvandringen i foråret 
tog bestyrelsen den igen op. Da blev det aftalt med Allan Overgård og forhenværende 
ejendomsfunktionær, at der blev sat skridsikkert tape op på forsøgsstrækninger inden 
vinter. Dette er ikke sket, på trods af gentagne rykkere. Bestyrelsen rykker igen, da de 
glatte gange udgør en fare for beboere og OJBA’s personale.  
 

7. Overvågning 
Bestyrelsen rykker Allan Overgård for opsætning af yderligere overvågning i kælderrummet 
som blev aftalt i foråret.  
 

8. Skilte 
Bestyrelsen rykker Allan Overgård for opsætning af de sidste skilte, som har stået standby 
efter forhenværende ejendomsfunktionær er stoppet og indbruddet i Q4 2017. 
 

9. Juletræstænding 
Der laves et juletræstændings event. 
Torsdag d. 29. november kl. 19:30, vil det store juletræ i Atriumgården blive tændt. Der vil 
blive serveret varme æbleskiver og gløgg. 
 

10.  Nabofesten 
Bestyrelsen takker for en super fed og hyggelig nabofest. Alt i alt var det en rigtig vellykket 
eftermiddag/aften. Vi fra bestyrelsen har kun fået positiv feedback.  
 

11.  Slagboremaskinen 
Andreas Magnussen overtager udlåningen af slagboremaskinen i nærmest fremtid.  
 

12.  Evt.  
Bestyrelsen har observeret følgende fejl ved bygningen: 

- Dørhåndtaget i kælderen ved trappetårnet op til tagterrassen er defekt. 
- Dørpumpe på døren ud til tagterrassen er defekt. 
- Der mangler at blive genopsat et gitter for radiatoren i trappetornet op til 

tagterrassen. 


