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Bestyrelsesmøde 
 
Tilstedeværende 
Fysisk: Line, Christina og Sara 
Online: Louise og Erik 
 
Valg af ordstyrer 
Sara 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Markvandring 
Der er markvanding på torsdag d 8/4 kl. 14. 
Sara og Christina deltager. Erik deltager, hvis hans arbejde tillader det. 
Vi vil gerne have diskuteret: 

- Skift af låsene til kælderrummene så man kun kan komme ind i den kælder man har sit 
eget rum i. 

- Om fliserne ved 1-væreles lejelighederne evt. skal højtrykspules. 
- Sprøjtning for myre og afbrænding af ukrudt. 
- Trykket i vandhanen i vaskehuset. 
- Guides til vaskemaskinerne skal opdateres så de passer. 
- Optegning af parkeringspladser ved fortovet foran 1-værelsersne og/eller skrift på 

skiltene at man gerne må holde ved fortovet. 
- Der skal stå eksplicit på skiltene at man IKKE må holde på selve grusvejen. 
- Storskrald benyttes af andre end beboerne herude, hvilket resulterer i det skal tømmes 

oftere. 
 
Fælleshus 
Fælleshuset er blevet godkendt ved kommunen til at blive renoveret. 
Vi skal derfor genoverveje, hvilke ting vi gerne vil have med  

- Skal døren låses, ligesom den er nu her under corona? Det vil være mere arbejde til os, 
da vi skal låse op, hver gang huset skal bruges. Samtidig vil det også sikre, at huset ikke 
bliver brugt uhensigtsmæssigt og inventar beskadiges eller stjæles. Pædagogerne har 
før givet udtryk for, at de gerne vil holde døren åben, så alle kan bruge huset frit. Der 
har også været snak om at køkkenet skal kunne låses af, men at opholdsrummet sta-
digt er åbent. 
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- Vi har før snakket om et online bookingsystem, så man kan se hvem der har været i hu-
set og hvornår det er ledigt hjemmefra. Evt. med henblik på, at der så kun kan låses op 
for den der har booket huset. 

 
Line skriver til Kræn for at kunne arrangere et møde for at høre hvor langt de er i renove-
ringsprocessen og snakke om ovenstående emner. 
 
Plante-projekt 
Vi arrangerer plantedag i weekenden i uge 21 (d. 28-30), hvor den specifikke dato aftales se-
nere. 
Line spørger sin ven, om han vil afmontere cykelstativet inden da. 
Erik vil gerne stille bil til rådighed, så vi selv kan købe ind. 
Engang efter næste møde vil vi gerne lave et opslag på Facebook, og invitere beboere til at del-
tage i plantedagen. 
Vi snakker til markvandring om forholdene ift. vanding, ideelt vil vi gerne bruge håndvasken i 
vaskrummet, men trykket deri er meget lavt. 
 
Vaskehus: ”Renovering” og tømning af vaskehus 
Line tømmer vaskehus 2. maj. 
Christina og Louise tømmer vaskehus d. 6. juni. 
Erik og Sara tømmer vaskehus d. 4. juli. 
 
Vi mangler stadig at få lavet og hængt nye skilte til vaskemaskinerne, som rent faktisk passer 
til maskinerne. Vi hører til markvandring, om vi kan få nogen fra producenten, men vil dog 
stadig gerne lave en guide selv, som supplement. 
 
Det foreslås at vi evt. skal overhale vaskehuset samme dag, som vi skal plante. 
 
Q-park 
Der har været nogle sure kommentarer fra resten af beboerne på Bymosevej i grundejerfor-
eningen, selvom Q-park ikke påvirker dem eller resten af vejen udenfor ungdomsboligernes 
parkeringsplads. 
 
Der har været nogle problematikker og tvivl ift. om man må parkere ved fortovet eller ej. Vi vil 
gerne have optegnet nogle båse der, for at tydeligøre, at man gerne må. 
 
Derudover står der ikke udførligt, at man ikke må holde på selve grusvejen, hvilket der skal. 
Det har hjulpet betydeligt på parkeringen, at der er sat lås på døren ned til kolonihavehusene. 
 
Affald 
Der kommer ofte en bil og tømmer storskrald, men det er tydeligvis ikke en der bor her. Den 
skal derfor tømmes oftere, hvilket kan resultere i en huslejestigning iflg. Thomas.  
Evt. er der forslået overvågning eller opsættelse af hegn, men dette vil også resultere i en hus-
lejestigning. Problemet tages op til markvandring. 
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Hej til naboer 
Der er flyttet to nye ind siden sidste møde, som vi skal have sagt hej til. Der er til genglæd rig-
tig mange tomme værelser. Det forsåles og vedtages derfor at udskyde ’Hej til naboer’ til efter 
d. 1/5. 
 
Det vides allerede, at en af de nye beboere skal på listen af beboere der ikke er på Facebook, 
hvilket gøres under mødet. 
 
Eventuelt 
Vi er blevet tilmeldt ’nej tak til reklame’, og vi modtager derfor ikke længere reklamer i besty-
relsens postkasse. 
 
Næste møde bliver uden spisning, da vi håber at kunne afholde et socialt arrangement i efter-
året. 
 
Næste møde aftales til torsdag d. 6. maj kl. 19. 


	Bestyrelsesmøde
	Tilstedeværende
	Valg af ordstyrer
	Godkendelse af referat fra sidste møde
	Godkendelse af dagsorden
	Markvandring
	Fælleshus
	Plante-projekt
	Vaskehus: ”Renovering” og tømning af vaskehus
	Q-park
	Affald
	Hej til naboer
	Eventuelt


