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Bestyrelsesmøde  
 
Tilstedeværende 
Line, Lisette, Søren, Anne, Christina og Nikita 
 
Valg af ordstyrer 
Nikita  
 
Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Ryste sammen 
Fredag d. 4, kl. 18 
Vi spiser Bone’s sammen 
 
Den nye passage 
Folk cykler igennem hurtigt og der er hunde der tisser op af dørene ved cykelskuret 
Line vil forsøge at snakke med en arbejdsmand om de kan flytte hegnet 1-2 meter ind så der 
kommer til at være passage på parkeringspladsen og dermed undgås de hårde sving 
Hvis ikke dette kan lade sig gøre skal der nogle skilte op om at man ikke må cykle der 
 
Hærværk  
En beboer har kastet en sten igennem sin egen rude fordi han har låst sig selv ude 
Line vil snakke med Andreas omkring dette og hærværk 
 
Modernisering af vaskehuset 
Line har købt en spand til batteri – Søren sætter den op  
Line forsøger at finde klistermærker der kan vise det er til brugte batterier 
 
Nye kogezoner 
Håndværkerne oplever at der ikke åbnes døre 
Der er ikke styr på hvilke gryder man hver især skal have. Der er sæt med 3 gryder og sæt med 2 
gryder og 1 kasserolle 
Panderne er i bunden af pallen og derfor har dem der er blevet skiftet ikke fået pander men kun 
gryder. Så måske det ender med at vi skal dele dem ud til sidst 
Christina forsøger at finde en håndværker i morgen og forhåbentligt få sorteret i det 
 
Opgaver: 
Rydde op i Facebook-gruppen  

- Søren, Anne og Christina 
Skilte angående batterier  
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- Line  
Skilte til færdsel i passagen  

- Line 
Købe lås til terrassedør og vindue (så det kan stå i hak) til vaskehuset  

- Anne og Søren 
Køb skovl og kost + måtte til vaskehuset 

- Anne og Søren køber dette 
Sodavand til kælderen  

- Anne og Søren 
 

Quickie: 
Status og optælling af kælderrum 

- Christina, Line og Nikita mandag d. 7. november kl. 13 
Græsset på boldbanen 

- Fra næste år bliver der ansat en til dette af grundejerforeningen 
Kassér skal have kontonumre 

- Vi tager den bare gang for gang 
Tøjcontainer? 

- Søren ringer til nogen og høre om vi kan få sat én op 
Velkomstflyer til 2023 

- Der skal laves nogle opdateringer 
- Inden næste møde sætter Line, Christina og Anne sig ned og snakker dette igennem 

Lines specielle liste 
- Kort til velkomst ved nye beboere – Line 
- Grusvejen skal der nye sten på – Line snakker med Andreas 
- Opslag på Facebook med forskellige koder til afdelingens ting 
- Lav et opslag omkring varmemester – Christina 
- Sedler til at hænge i vaskehus og fælleshus omkring telefonnumre - Line 
- Ny opslagstavle og bænk til vaskehus 
- Opslag omkring aflysning af sociale arrangementer 

 
Eventuelt 

- Nyt møde tirsdag d. 6. december 
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