
Bestyrelsesmøde 15/2 2016 

Til stede:  

Emil, Siw, Theis, Julie & Dorte  

Dagsorden 

1. Opfølgning på fællesrum 

a. Skillevægge  

b. Lydisolering 

c. Decibel controler  

d. Paller til scene  

e. Klager  

2. støj fra bagindgang 

3. Flytning af sikringsskab 

4. Stofa  

5. Forslag til investeringer  

6. Beboeraktiviteter  

7. Eventuelt  

 

1:  

Der er ikke foretaget lydprøver for anlægget, men lydniveauet er sænket. Flest klager over rygere der 

larmer. Rygere henvises fremadrettet til tagterrassen i stedet. Betyder dog også at rengøring skal foretages 

på gang og trapper efter fest.  

Skillevægge: Tilbud på 4 skillevægge for ca. 8.000 kr. – Mobile skillevægge. Start med at købe en, så vi kan 

teste kvaliteten. Tiltænkt at have en lydisolerende effekt.  

Opdatering af ordensregler for festlokalet. 

Låge til anlæg skal monteres igen, således at det kun er lejer, der kan justere lyden.  

Der er sat paller i festlokalet – kan anvendes til at bygge en scene eller lignende.  

Der er også sat et bordfodbold-bord derned.  

 

2 

Der er meget støj fra området ved bagindgangen - bl.a. fra rygere, der snakker højt, snakker i telefon m.m. 

Beboere der bor ved bagindgang kan høre alt. Problemet er på alle tider af døgnet (også om natten).  

Evt. lave skilt til vinduespartiet, der gør opmærksom på, at der er meget lydt. Evt. undersøge om ”luft-

klapper” kan lukkes.  

 

3:  

Sikringsskabet er i forsyningsrummet, som kun varmemester har adgang til. Problematisk hvis strømmen 

går i festlokalet. Det vil koste 10.000 kr. at flytte. Gælder kun for festlokale og køkkenet.  

Bliver gennemført. Finansieres muligvis på reguleringskonto.  

 



4:  

Tilbud modtaget: 25 mbit. – 169 kr. – hastighed bliver altså øget.  

Kollektiv løsning – opkræves sammen med husleje. Kræver at alle husstande køber mindste internetpakke. 

P.t. giver man 244 for mindste pakke.  

Evt. mulighed for at Stofa kan sende person til at holde oplæg om forslaget. 

 

Indkaldes til ekstraordinært møde d. 6 marts. 

 

5:  

Forslag:  

- Halvtag til tagterrassen – muligheder undersøges nærmere  

- ”rygeskur” / læskur til at skærme for vind på tagterrasse  

o Kontakt Østjysk bolig for at indhente inspiration og ideer  

- Udvidelse af cykelskur – både kælder og cykelskur er fyldt op. Evt. tilbygge ekstra cykelskur. 

Påbegyndes efter næste ordinære generalforsamling  

Vi snakker videre til næste bestyrelsesmøde om dette punkt.  

 

6:  

Evt. arrangere en videoaften i fællesrummet for alle beboere.  

Afslutte ekstraordinære generalforsamling med en opfordring til at folk med interesse i at deltage i 

socialudvalget kan blive efterfølgende.  

Mad-aften/fællesspisning. Evt. med mindre brugerbetaling (20-25 kr.)  

- Mad laves i fællesskab. Bestyrelsen sørger for at købe mad.  

- Tilmelding nødvendig.  

- Lodtrækning om opgaver – madlavning, dække bord, oprydning m.m.  

 

7:  

Næste bestyrelsesmøde: 14. marts 


