
Referat af bestyrelsesmøde 4. april 2016 
- Godkendelse af referat 

o Godkendt 
- Indflyttersedlen 

o Godkendt 
o Magnus oversætter velkomstsedlen til engelsk. 

- Regler: 
o Magnus forslag til punkt 5. 

Det er tilladt at holde husdyr i ungdomsboligerne. Dog er det mest 
hensigtsmæssigt, boligernes tæthed taget i betragtning, hvis dyrene holdes så stille 
som muligt i aften- og nattetimerne. Samtidig skal man sørge for at samle op efter 
hunde, når man har gået tur i området. Der holdes dog det forbehold, at i tilfælde 
af klager, vil det til enhver tid være muligt at klage til bestyrelsen over et husdyr, 
som larmer for meget i aften- og nattetimerne, og som yderste konsekvens hvis 
dette fortsætter efter gentagne advarsler, retten til at bede folk om at skille sig af 
med det før omtalte dyr. 

 Når der holdes afdelingsmøde, vil dette blive taget op. Det er blevet 
besluttet, at bestyrelsen udsender en besked med generelle regler samt et 
brev omkring et møde for afdelingen. Mødet vil finde sted mandag d. 2. maj 
2016 i fælleshuset ved Bymosevej ungdomsboliger. 

 Magnus og Simon laver indkaldelse til dette møde. 
o Andet forslag er lagt op i Facebook-gruppen. 

 Det er blevet besluttet, at bestyrelsen udsender en besked med generelle 
regler samt et brev omkring et møde for afdelingen. 

- Bestyrelsesfest med de andre afdelinger (14. maj) 
o Søren tager kontakt til de andre afdelinger og aftaler nærmere. 

- Mail fra YouSee (Martin) 
o Da vi er bundet i fem år, er det ikke relevant at få et nyt tilbud på tv-pakker. 

- Forslag om et nyt skur/cykelstativ 
o Først til mølle-princippet gælder, og man kan ikke ”overtage” et stykke jord. Der 

henvises til skuret ved storskrald og de andre skure for enden af nogle af 
boligblokkene. 

o Søren tager kontakt til varmemester Søren med henblik på at finde ud af, om det er 
muligt at ”overtage” skuret ved storskrald. 

o Der skrives et Facebook-opslag omkring, at man ikke kan ”claime” et område at 
have sin cykel/barnevogn på. 

- Sammenlægning af afdelingerne 
o Søren skriver en e-mail til Lene Willis omkring mere information om 

sammenlægning af afdelingerne. 
- Markvandring 

o Foretaget (der bør være mere forberedelse næste gang; lav evt. en liste inden 
næste markvandring). 

o Vaskerummet og skuret ved storskrald males. 
- Nyt møde 



o Afholdes mandag d. 25. april 2016 kl. 19:30. Spis hjemmefra. 
- Eventuelt 

o Udmeldelse af personer, der ikke længere bor her, af Facebook-gruppen. 
 Søren og Martin printer en liste over beboere ud og fjerner personer fra 

Facebook-gruppen. 


