
Referat – Afdelingsbestyrelsesmøde (21.11.2019) 

Til stede: Line, Caroline Doktor, Kenneth, Caroline Worm, Victor og Anja  

 

1.1 Nyt i afdelingsbestyrelsen  
• Opfølgning på repræsentantskabsmødet d. 30.10.2019 

• Huslejestigninger  

• Affald  

• FN’s verdensmål   

• Tavshedspligt  

• Vi har i bestyrelsen tavshedspligt i forhold til møder, henvendelser osv..  

 

1.2 Opfølgning fra sidst  
• Åbning af fælleslokalet  

• Bestyrelsen ønsker at forlænge prøveperioden, og forsøger at gøre mere opmærksom 

på at lokalet er åbnet.  

• Vi forsøger med faste åbningstider, medmindre det er lejet ud, som i udgangspunktet 

kommer til at være fra kl. 08.30 til julekalenderhygge slutter om aftenen.  

• Indkøbsdag  

• Vores “lager” er fyldt op  

• Indkøbt kopper  

• Mangler stadig viskestykker  

• Overvejer at købe ny elkedel + mikrobølgeovn  

• Udskiftning af planter er også noget vi har i tankerne 

• Nye poster i bestyrelsen  

• Det går godt.  

 

1.3 Til afdelingen 
• Nyt i afdelingen? 

• Affald   

• Andre kollegier i nærheden benytter vores skraldespande, hvilket er 

uhensigtsmæssigt idet vi betaler affald i vægt. Vi kontakter de forskellige 

kollegier, og frabeder os, at de benytter vores skraldespande.  

• Nyt fra Steffen 

• Steffen er ikke tilstede ved mødet.  

 

1.4 Evt. 
• Aktivitetskontoen  

• Hvis pengene er til det, overvejer vi at arrangere julebanko.  

• Ovnen  

• Ovnen er hurtigt blevet beskidt igen, så vi prøver at gøre udlejere opmærksom på at 

de skal rengøre ovnen efter brug.  

• Gulvvask x 2 ved udlejning   

• Husk at gøre opmærksom på det.  

• Udskiftning af batteri i døre 



• Vi skriver til driftscenteret og beder om et møde med Toni, for at få styr på nøgle- og 

batteri situationen.  

• Opvaskemaskinen  

• Vores opvaskemaskine fungerer ikke optimalt, og vasker rigtig dårligt. Vi overvejer 

alternativer og en eventuel udskiftning af opvaskemaskinen.  

• Udlejning  

• Ved udlejning skrives det i kalenderen, hvem der står for det, så vi i bestyrelsen kan 

se om udlejningen er dækket ind.  

 

1.5 Dato for næste møde   
 

10.12.2019 kl. 18  
 

 


