
Bestyrelsesmøde d. 23/4 2019 
Deltagere: Julie, Andreas, Henriette, Morten og Sacha 
Fraværende: Søren 

Dagsorden: 
1. Siden sidst 
2. Markvandring 
3. Vedligeholdelse af solvogne 
4. Aktivitetsudvalg 
5. Slush-Ice kontrakt 
6. Udleje af fælleslokale til anden afdeling 
7. Evtentuelt 

1. Siden sidst  
Søren har påbegyndt erstatningsprislisten. Det nye køkken inventar er blevet lagt på plads. 
Andreas har skrevet til driften, solvognene og grill er sat frem, dog ventes der stadig svar mht. 
tape/skrid sikring af gangene.  

2. Markvandring 
Andreas skulle havde afholdt markvandring, men glemte at deltage på dagen, så der var desværre 
ingen fra bestyrelsen der deltog i markvandringen. Dette er en stor fejltagelse fra bestyrelsens 
side, og dette beklages dybt.  
Bestyrelsen vil forsøge at aftale ny dato for markvandring, hvis driften har resurser til dette. 
 
Noter fra sidste gang:  

- Hvordan kan gangene gøres skridsikre? 
- Fjernelse af skrald på skråningen ud mod Bispehavevej. 
- Opsætning af nye cigaretskodsbeholdere. 

o Tagterrassen 
o Foran dørtelefon 
o Ved fællesrummet  

-  Opsætning af almindelig skraldespand.  
o Området ved grillen 

- Retning af fliser ved bagindgangen.  
- Rensning af gangloftet (spindelvæv). 

3. Vedligeholdelse af solvogne 
Grundet vejret udskydes lakering af solvogne til sommer, hvor det bliver lavet til en arbejdsdag.  

4. Aktivitetsudvalg 
Der er taget kontakt til de 5 nuværende medlemmer i aktivitetsudvalget, og resultatet er at der 
kun er 3 medlemmer i aktivitetsudvalget der fortsat ønsker at være medlem. For at 
aktivitetsudvalget kan fortsætte uden overbelastning sættes aktivitetsudvalgsmøderne til samme 



dag som bestyrelsesmøderne, således at bestyrelsesmedlemmerne kan deltage aktivt i 
aktivitetsudvalgsmøderne. Der tages stilling til aktivitetsvalgets fremtidige drift til den ordinære 
generalforsamling i september. 

5. Slush-Ice kontrakt  
Sluch-Ice kontrakten samt den nye erstatningsprisliste er stadig under udarbejdelse.  

6. Udleje af fælleslokale til anden afdeling 
Hvis der skal laves en udlejningsaftale, skal Atriumhusets fælleslokaler have eneret til afdelingens 
arrangementer, samt prisen skal tilpasses specielt til pågældende afdeling.  
 

7. Evtentuelt 


