
Bestyrelsesmøde 25-02-2019 

Tilstede: Morten, Andreas, Henriette, Julie, Søren og Sacha 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

2. Mail fra beboer 

3. Mail Waao 

4. Aktivitetsudvalgets årshjul  

5. Evaluering af skridsikker tape 

6. Evt. 

 

Punkt 1 – Siden sidst 

- Der arbejdes stadig på kontrakt til slush-ice maskinen. 

- Oprydning af bestyrelsesrum udføres snart. 

- Oprydning af kælderrum udføres snarest. 

- Vaskekælder er blevet opryddet. Super godt initiativ af den nye driftstekniker. 

- Oprydning af facebookgruppe udføres snarest. 

 

Punkt 2 – Mail fra beboer 

- Vi har fået en mail fra en beboer om diverse mangelvarer til festlokalet. 

- Vi gennemgår diverse køkkeninventar i den kommende weekend og køber det hos Bent Brandt. 

- Har beboere forslag til mangler af køkkeninventar, må de meget gerne kontakte bestyrelsen inden 

weekenden. 

 

Punkt 3 – Mail fra Waoo 

- Morten er blevet kontaktet af Waoo ang. ny internet- og tv-løsning. 

- Vi har aftalt udskyde mødet til om et år, grundet bindingperiode til Stofanet. 

 

Punkt 4 – Aktivitetsudvalgets årshjul 

- Der er blevet aftalt både mindre og større arrangementer. 

- Der er kommet foreløbige datoer og budget til diverse fester. 

- Der er lagt op til fastelavnsfest d. 16. marts. 

- Der er planlagt en filmklub. 

- Der er planlagt sommerbegivenhed m. grill. 

- Der er planlagt at arrangere en tour de chambre, Halloweenfest, juletræstænding. 

 

 



Punkt 5 – Evaluering af skridsikker tape 

- Tapen er skridsikker. Dog samler den en masse støv på gangene. Desuden begynder tapen 

langsomt at løsne sig og skalle af. 

- Det kan være dyrt i længden pga. forventelig ekstra rengøring. 

- Vi anbefaler at Østjysk Bolig finder en anden løsning til at gøre gangene skridsikre.  

- Der bør måske søges rådgivning ved en byggesagkyndig eller anden professionelrådgiver, for at 

finde den mest optimale løsning på lang sigt. 

 

Punkt 6 – Evt. 

  


