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Bestyrelsesmøde 
 
Tilstedeværende 
Christina, Line, Louise, Sara, Simon og Yasmin. 
 
Valg af ordstyrer 
Sara 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Nye komfur & emhætter 
Vi skal have nye komfurer og nye emhætter i år. 
Hvis vi vil have indflydelse på hvilke det skal være, kan vi indsende forslag. 
Vi vil gerne have en emhætte der kan skubbes ind, da det vil give mere plads. 
Vi vil gerne have kogeplader med mulighed for større kogeplader, med touch felt til tænd/sluk 
og helst induktion. 
 
Line kontakter varmemestrene for at sætte et møde op, hvor vi kan snakke om det. 
 
Fibia 
Der blev sidst stemt om en TV/internet aftale d. 9/5/19, som skulle køre i tre år. 
 
Vi vil gerne have en aftale der har fokus på internet og ikke TV, da næsten ingen beboere har 
flow TV samt priserne generelt er billigere. 
Vi vil gerne have nyt udstyr, inkl. router og wifi/modem. 
 
Sara undersøger hvad det koster hos en anden leverandør. 
 
Line kontakter Fibia omkring et møde. 
 
Repræsentantskabsmøderne 
Det er blevet bestemt, at vi kan have suppleanter til repræsentantskabet blandt bestyrelsen. 
 
Louise vælges som suppleant. 
 
Fastelavn 
Julefrokost i januar blev aflyst grundet corona. 
Der fastholdes i den planlagte fest d. 19/3. 
 
Vi holder i stedet for fastelavn en fest d. 19/3 med temaet 80’erne. 
Vi laver en playliste, opfordrer til man klær’ sig som i 80’erne og pynter op. 
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Line laver en invitation og køber pynt. 
Sara opretter en playliste. 
 
Rengøring og indkøb aftales til næste møde. 
 
Line kontakter grundejerforening omkring vores fastelavnstønde. 
 
Økonomi og arrangementer i ’22 
Vi har snakket om at købe et bænkesæt til at sætte ved højbedene til foråret. Simon undersø-
ger priser. 
 
Vi vil gerne holde plantedag igen i år. 
 
Der er allerede aftalt datoer for Sankt Hans og en sommerfest. Derudover vil vi gerne som mi-
nimum holde en halloween fest og evt. en brætspilsaften. 
 
Eventuelt 
Næste møde aftales til d. 1/3 kl. 19. 
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