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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 
 
Fibia 
Bestyrelsen har hold møde med Fibia omkring en ny aftale. Det var et godt møde, hvor begge 
parter var enige om en ændring i prisen på aftalen. Derudover blev der talt om de problemer 
rigtig mange oplever med deres Wi-Fi forbindelse. Bestyrelsen dokumenterer hastighedstest 
over en uge tid og sender som dokumentation til Fibia, så der kan uddeles nyt udstyr. 
 
Line og Christina tjekker op på, om de boliger der ingen aftaler har med Fibia står tomme. 
 
Opslag på Facebook 
Ungetilbuddet vil gerne have vi gør opmærksom på, at der skal gøres rent og ryddes op efter 
man har lånt fælleshuset. Denne weekend var det nemlig ikke blevet gjort. 
 
Vi vil gerne opfordre til, at man skriver til bestyrelsen mindst 24 timer før man skal låne noget 
for at sikre, at der er nogen hjemme til at udlåne genstanden. 
Simon skriver de to opslag. 
 
80’er fest 
Festen rykkes til lørdag d. 9/4. 
 
Line & Christina køber ind, bl.a. en kost. 
 
Bestyrelsen mødes kl. 19 og pynter op. 
Sara og Louise er de primære lukkevagter. 
Alle hjælper med at gøre rent dagen efter og panter. 
 
Komfur/emhætte 
Driftsafdelingen har bedt os om at finde hvilke emhætter og komfur der skal sættes op. 
Vi føler ikke opgaven bør pålægges bestyrelsen, da vi hverken har erfaring eller kendskab til 
emnet samt intet fast budget (grundet mulig udskiftning af rør og usikkerhed om prisen på 
arbejdstimer) eller mulighed for at finde de rigtige priser, som driftsafdelingen vil betale. 
 



Afdeling 12: Bymosevej   01/03/2021 

Side 2 af 2 

Vi er glade for at blevet spurgt om vores holdning. Vores ønsker er følgende, som vi sender til 
driftsafdelingen: 

- En emhætte der kan skubbes ind og ud. 

- Komfur skal være induktion og med større varmeplader, den store gerne mindst Ø20. 

 
Vaskehuset 
Sara og Simon tømmer vaskehuset d. 3/4, Christina og Yasmin d. 1/5 og Line og Louise d. 5/6. 
 
Byggeri 
Bestyrelsen har ingen indvendinger til forslaget (sendt til alle beboere over e-boks) til renove-
ringen af fælleshuset. 
 
Eventuelt 
Simon har fundet et borde-bænkesæt på 150 cm, som bestyrelsen gerne vil købe ved kørsels-
lejelighed. Evt. købes og samles det på plantedagen. 
 
Der skal tjekkes kælderen for beholdning af sodavand etc. inden næste fest. Line og Louise gør 
det i weekenden. 
 
Næste møde aftales til d. 5/4 kl. 19. 


