
Afd. 1. - Præstehaven 

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 3. december 2019 

 

Tilstede: Rino VM – Susanne – Margit – Lise – Lone – Susanne 

 

Ingen bebeoerhenvendelser. 

Der er, traditionen tro, kommet juletræ op på begge græsplæner i afd.  

Til kick off mødet vedr. verdensmål den 11. dec. deltager Susanne, Margit, Lone og Susanne. 

Mødeinvitationen er slået op i FB gruppen, vi ved ikke om andre fra afd. deltager. 

Vaskekælderen skal renoveres i år. Rino indhenter tilbud på to typer vaskemaskiner og tørretumbler. 

Derudover skal der være penge til ny dør, nyt gulv, malerarbejde, muligvis nye afløb, vaskekummer mm. 

Vi mødes den 7. januar kl. 18:00 i vaskekælderen til ekstraordinært bestyrelsesmøde med vaskekælder som 

det eneste på dagsordenen, Rino deltager og har tilbud med. 

Der er et frygteligt griseri med cigaretskoder, flasker, papir mm. ved garagerne, Rino sørger for at der bliver 

sendt en klage til Statsgymnasiet, det er elever derfra der hænger ud i garagerne. 

Der er i øvrigt også et farligt griseri i vores vaskekælder, forhåbentlig vil en renovering kunne begrænse 

vores medbeboers sløseri med vores fællesarealer. 

Vi er fint tilfredse med vores nye trappevaskerordning. Margit sørger for en skrivelse til beboerne hvor de 

bliver bedt om at tage deres måtter ind om fredagen, da det er der vi får vasket trapperne. 

Vi leder efter nye måtter til indgangsdørene, når vi finder den helt rigtige model sørger Rino for at indkøbe 

dem. 

Bestyrelsen planlægger en ”studietur” til Bispehaven til foråret, vi vil gerne se den nye beplantning og hvad 

der ellers rør sig i området. Vi kan evt. spise i Trivselshuset og måske aflægge et besøg hos nogle af 

afdelingens kreative sjæle og se hvad de laver. 

Bestyrelsesmøderne for 2020 er: 

7. januar kl. 18:00 – ekstraordinært, eneste punkt er vakekælder. 

4. februar  

1. april .  

2. juni  

4. august  

Beboermøde i september  

6. oktober  

1. december  

Alle dage kl. 19:00 med åben for beboerhenvendelser ml. kl 19:00 – 19:30 

Glædelig jul og godt nytår. 

 


