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Bestyrelsesmøde 
 
Tilstedeværende 
Christina, Line og Sara 
 
Valg af ordstyrer 
Sara 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Afdelingsmøde 
Der er afdelingsmøde d. 13. september kl. 19. 
 
Der købes sodavand til mødet. 
 
Der skal vælges tre nye medlemmer og to suppleanter. 
Hvis der efter mødet er under fire medlemmer i bestyrelsen, kan det forsåles at opstille et 
festudvalg. Ansvaret for arrangering og afholdelse af fester vil overgå fra bestyrelsen og dertil. 
Dette vil drøftes med ØB inden mødet. 
 
Det undersøges hvad det vil kost at få en gartner eller lign. ud og fjerne ukrudt på terrasser 
osv. og om der skal stilles et forslag om dette. 
 
Budgetmøde 
Der er budgetmøde 15. august kl. 16. 
 
Vi vil gerne vil tale om rengøring i vaskehuset; Hvad betales der for ift. hvad der bliver gjort 
rent og hvor ofte 
 
Sara tager noter til mødet og præsenterer det til afdelingsmødet. 
 
Vaskehus 
Vaskehuset skal tømmes for glemte sager 
 
Christina tømmer det næste weekend og Sara og Line tømmer det i september. 
 
Køkken 
Vi har endnu ikke hørt nyt vedr. udskiftning af kogepladerne. Line kontakter ØB, nu sommer-
ferien er slut. 
 
Kæde ved storskrald 
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Ved markvandring forslog ØB at er skulle sættes en kæde til storskrald. Dette er ikke blevet 
gjort og vi har ikke hørt andet endnu. 
 
Karantæne til fester 
Det er endnu uvist ift. ØBs regler, om der i fremtiden må inviteres gæster, som ikke er bebo-
ere, til fester. Hvis dette er tilfældet, skal de inviteres af en beboer, som skal underrette besty-
relsen skriftligt. Hver beboer må invitere én gæst per fest. 
 
Alle nuværende karantæner for fester bortfalder. 
 
Ved uacceptabel opførsel får beboere minimum et års karantæne fra fester og gæster får ka-
rantæne på livstid. 
 
Eventuelt 
Næste møde arrangeres til d. 6/9 kl. 19. 
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