
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 
Bymosevej, 9. november 2015 

- Godkendelse af referat 

o Godkendt. 

- Maling af p-pladser bliver i det nye år da det nu er for koldt 

o Varmemesteren Søren siger, at malingen ikke fungerer, når det er så koldt. 

- Glas container. Uden omkostninger for vores afdeling. 

o Generer det de personer, der bor tæt på? 

- Det nye vaske system 

o Fungerer generelt godt. 

- Kalender til fælles huset 

o Kalender på vej. 

- Halloween-fest (gode ting og dårlige ting) 

o Bedre planlægning omkring klargøring af fælleslokaler mm. 

o God fest. 

- Penge til indendørs fodbold 

o Forslag nedstemt. 

- Billard fødder eller et nyt bord tennis bord 

o Det er hermed vedtaget, at der købes 4 nye fødder til billardbordet (250 kr. stk.). 

- Filmaften den 21 nov. 

o Vi bytter datoer således, at vi holder filmaften d. 21. november og Tour de Chambre 

d. 5. december. 

o Vi spiser hjemmefra. 

o Vi mødes kl. 19:30 i fælleshuset. 

o Magnus, Martin og Simon står for at vælge film og for at købe ind. 

o Bestyrelsen sørger for forplejning. 

- Tour de Chambre den 5 dec. 

o Ida står for Facebook-opslag. 

o Martin, Ida og Simon står for indkøb (drikkelse, forplejning og oppyntning). 

o Starter kl. 19:00, hvor vi mødes i fælleshuset. 

o Simon laver invitation. 

o Martin laver tidsplan for aftenen. 

- Bestyrelsesfest 

o Hvis der er penge tilbage på bestyrelsens konto, kunne vi arrangere en aften for 

bestyrelsen. 

- Nyt møde 

o Mandag d. 30. november kl. 19:00. Vi spiser hjemmefra. 



- Eventuelt 

o Det er aftalt, at vi alle sammen accepterer folk på Bymosevejs Facebook-side. Husk 

at krydstjekke i indflytningspapirerne, således at det kun er folk, der bor herude, 

der er medlem af Facebook-gruppen. 

o Evt. skabelon til tilflyttere. Martin står for at dele disse sedler ud, når der kommer 

tilflyttere. 

o Gallafest i foråret 

o Martin skriver til Søren omkring Coca-Cola-skabet. 

o Augustino skriver på Facebook omkring tøj i vaskerummet. 


