
Møde i afdelingsbestyrelsen afd. 78, den 27-11-19, kl. 19 

Isagervej 21 A, kælderen. 

Tilstede: Anita, Jonna, Laila, Nasir, Hans Henrik, John (suppleant) 

Referat 

1. Næste møde bliver onsdag den 29.01.20 kl. 19.00. 

2. Siden sidst: 

a. Vi har holdt julehygge, men der kom kun otte beboere. 

b. Anita har sendt mail til Torben Brandi om at der holder biler ved affaldsøen, 

og så kan skraldebilen ikke komme til. Det kan koste os en ekstra-regning. 

c. John medbragte en brochure med bordebænke og andre ting i træ. 

3. Mastercard til bestyrelsen: Jonna har aftalt med Claus Leiszner at vi får to 

Mastercard. Jonna og Anita disponerer over dem.  

4. Arrangementer med beboerne:  

a. Vi tror ikke der er ret stor interesse for arrangementer, og nogle af os har ikke 

lyst mere. 

b. Vi gør hermed opmærksom på at en gruppe af beboere selv kan arrangere 

noget for alle. Så hjælper vi dem, og de får dækket deres udgifter. 

c. Laila vil gerne lave en spis-sammen-aften. 

5. Hvad kan vi som bestyrelse blande os i af konflikter? Vi skal ikke blande os i 

andres opførsel, men vi kan kontakte boligforeningen hvis nogen fx overtræder vores 

husorden. 

6. Respekt i afdelingsbestyrelsen. Laila trak punktet tilbage. 

7. Eventuelt: 

a. Anita aftaler juletræ med Stefan. 

b. Når boligforeningen tager referat til afdelingsmødet, skal de sende det ud til 

både afdelingsbestyrelsen og eventuelle forslagsstillere til godkendelse inden, 

det bliver sendt ud til alle. 

c. Et af cykelrummene i blok 21 bliver til barnevognsrum. 

d. Hovedrengøring af gildesal en eller to gange om året? Tages op på 

afdelingsmødet. 

Hans Henrik Egeberg 

28.11.19 

Til vores medbeboere: Send gerne kommentarer og ideer til os i bestyrelsen. Der 

er en postkasse udenfor vores kontor i kælderen 21A. I kan også sende os en mail 

på afdb78ry@gmail.com 



  

Udlejning gildesal og gæsteværelse: 

Gæsteværelset Isagervej 23C 

Lene Lorenzen i nr. 21B 1 4, står for det. 

Tel. 22 36 09 18 

Det koster 75 kr per døgn at leje gæsteværelset. 

 

Gildesalen Isagervej 21A 

Nasir Kohistani i nr. 23A 1 2, står for det. 

Tel. 31 71 06 41 

Det koster 200 kr. per døgn at leje gildesalen. 

Depositum er 500 kr. 

 

Når man lejer, skal man lukke døre og vinduer til gildesalen, for ikke at genere de 

andre beboere. Der skal være ro senest kl. 24, og man skal slutte festen senest kl. 

01. Man skal tage hensyn til de andre beboere. 

Salen afleveres ryddet og ren. Gulvet skal støvsuges og vaskes. Toilettet skal gøres 

rent. Alle affaldsspande skal tømmes. Borde og stole tørres grundigt af. Bordene 

skal ikke sættes oven på hinanden bagefter. De er alt for tunge til det, og de bliver 

ridsede. Vi har alle ansvaret for at holde standarden oppe. 

 

Mvh 

Afdelingsbestyrelsen 

28-11-19 


