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Bestyrelsesmøde 
 
Tilstedeværende 
Christina, Line og Sara 
 
Valg af ordstyrer 
Sara 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Møde med ØB 
Line og Sara har haft et møde med Mariane fra ØB omkring afholdelsen af fester. Der må gerne 
afholdes fester som vi plejer, så længe det kun er for nuværende beboere – dvs. man ikke må 
invitere en gæst som fx en kæreste med. Tidligere beboere på Bymosevej kan heller ikke del-
tage. 
 
Der blev også talt om muligheden for at opsætte en MobilePay-box, som tilhører afdelingens 
konto til beboeraktivitet. Vi undersøger sagen videre. 
 
Afdelingsmødet 
Der er afdelingsmøde næste tirsdag d. 13/9. Vi bestiller pizza til kl. 18.30 og mødet starter kl. 
19. 
 
Renovering af fælleshuset er ikke begyndt endnu og vi kan derfor holde mødet indendørs. 
 
Vi indkøber en del kuglepenne hjem, da det altid er et problem, at der ikke er nok til møderne. 
Der skal også indkøbes sodavand. 
 
Skift af kogezone 
De indkøbte kogeplader til udskiftning tidligere på sommeren passede ikke i størrelsen. Opga-
ven med at sætte de nye ind er endnu ikke sat i udbud, og det vides derfor ikke, hvornår de 
bliver skiftet. 
 
Vi vil gerne tage emnet op på afdelingsmødet, da løsningen pt er at indsætte en skinne langs 
bordpladen ved hver kogeplade for at fylde hullet ud. Vi mener, det skal undersøges, om koge-
pladerne f.eks. kan byttes, da ikke er pakket ud endnu. 
 
Genoptagelse af hej til naboer? 
Vi stoppede tidligere med en gang om måneden at banke på og sige hej til nye beboere, da vi 
ofte oplevede, der ikke var særligt mange hjemme. 
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Vi vil derfor gerne have lavet en lille seddel, som vi kan aflevere i postkassen i stedet. Her vil 
vi henvise til velkomstflyeren samt vores Facebook-gruppe. 
 
Denne udarbejdes efter afdelingsmødet. 
 
Eventuelt 
Næste møde arrangeres efter afdelingsmødet af den nye bestyrelse. 
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