
Bestyrelsesmøde søndag den 18. september 2016 

Til stede  

Theis 

Siw 

Jennifer 

Morten 

Julie  

Dagsorden  

1) Forslag til at fastsætte en bestemt dag for bestyrelsesmøderne 

2) Udestuen på tagterrassen  

3) Andre opfølgninger fra det ordinære afdelingsmøde  

a. Cykelskur 

b. Cykelrazzia 

c. Rengøring  

4) Lys på tagterrassen  

5) Fyrene uden for hovedindgangen 

6) Ny formand i bestyrelsen 

7) Gardinerne i fælleslokalet  

8) Evt.  

 

1. Siw forslår, at bestyrelsen skal fastsætte en fast dag for vores møder.  

Det bliver den anden søndag i måneden fra oktober af.  

2. Theis har fået en ny kontakt til et entreprenørfirma.  

Han kontakter og får det afviklet hurtigst muligt (altså om de kan bygge udestuen på tagterrassen jf. 

det ordinære afdelingsmøde).  

3.  

Cykelskuret:  

Rummet ved siden af cykelkælderen som varmemesteren har brugt indtil videre, kan det bruges som 

endnu et cykelkælderrum.  

Eftersom VM flytter til ny location kan deres nuværende kontor blive til deres opbevaringsrum.  

Morten kontakter VM og spørger, om det er muligt.  



Theis kontakter Lars Bertelsen for en løsning for et nyt cykelskur. Han spørger efter de gamle 

tegninger og spørger dertil, om der kan laves et skur i stedet for under halvtaget (der hvor der holder 

motorcykler nu).  

Cykelrazzia: 

Theis kontakter Lars for at få ryddet ud i cykler, som der blev forslået til det ordinære 

afdelingsmøde.  

Rengøring: 

Siw kontakter VM for at finde ud hvor ofte der rengøres i bygningen og hvornår.  

4.  

Siw kontakter Thomas for at orientere om, at lyset vist er gået ud.  

5.  

Der har den sidste uge været samlingssted foran hoveddøren.  

Hvis der observeres noget kriminelt er folk opfordret til at reagere ved at ringe til politiet.  

Bestyrelsen følger sagen.  

7.  

Siw er blevet valgt til ny formand i stedet for Theis.  

8.  

Gardinerne i fælleslokalet fungerer ikke optimalt.  

Julie undersøger nye gardiner samtidig med hun undersøger et gardin som rumdeler i fælleslokalet.  

9. Evt.  

- Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer af bestyrelsen ikke skal betale for at leje fælleslokalet, 

eftersom der kan (og der kommer) arrangementer, som bestyrelsen står for som bestyrelse og ikke 

enkeltpersoner. Bestyrelsen forholder sig også retten til at leje fælleslokalet privat i rimeligt 

omfang.  

- Hver tredje måned vil bestyrelsen gennemgå økonomien for afdelingen.  

- Bestyrelsen står fremover for udlejning af slagboremaskinen. Medlemmerne af bestyrelsen skiftes 

til at være tovholder – der kommer opslag på Facebook.   

 

 


