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Mødets referent: 

Lena Marie Hybschmann 

 

Dagsorden for mødet: 

Fællesrum  

- Hvor meget tid og løn til Line  

- Opdatering på hvordan det står til med rummet  

- Hvilke ting skal indkøbes 

- Fællesrummets daglige benyttelse  

Udvalg 

- Facebookgrupper oprettes  

- Hvad skal der ske 

Beboerinformation  

- Udmelding til beboere omkring hvor lang tid arbejdet tager  

Udendørsarealer og affald  

- Skraldespande på tagterrassen  

- Opslag omkring storskrald  

Tøjproblem i vaskekælderen  

- Opslag til bygning 1  

- Vask til bordplade  

Ekstraordinær generalforsamling 



Mødet 

Fællesrummet: 

Line og Theis har foretaget inspektion af køkkenet. Der mangler en del ting til køkkenet – Line 

laver en liste over, hvad der skal købes ind. I google drev mappen ligger der en liste over det 

inventar, der er at finde i køkkenet lige nu. Der skal købes ind, så der er bestik til 100 mennesker, 

men ved fester hvor køkkenet anvendes, kan beboeren vælge at købe plastic bestik i stedet, hvis 

man ikke gider bøvle med opvasken. Line kontakter Lene Willis for at høre ang. Eventuelle aftaler 

om køb af manglende inventar.  

Vi overvejer at anskaffe mobile skillevægge, projektor og anlæg til fællesrummet. Vigtigt at 

projektoren og højttalerne kan låses fast. Vi starter med en projektor og venter med et lærred, før vi 

ved om projektoren kan afspille direkte på væggen. Projektoren er tiltænkt filmaftner og 

mødesituationer. Vi arbejder på en mobil projektor, Julie kigger på det. Theis finder tilbud på et 

godt anlæg. Højttalerne skal kunne sidde på væggen, Kasper og Theis kan skrue dem op på væggen. 

Lade hjørnerne oppe i køkkenet være højttaler-frie. Til at starte med finder vi 4 højttalere, 2 der 

sidder i hjørnerne ved sofaområdet og 2 der sidder halvvejs gennem rummet og peger ned mod 

sofaområdet. Theis undersøger nærmere, derefter kan vi snakke budget.  

Der skal styr på køkkenets udstyr og lås i døren, før vi kan melde ud til beboerne om at 

fællesrummet kan anvendes til fest. Dette skal der yderligere styr på, før vi kan begynde at låne 

fællesrummet ud til beboere i hverdagen for f.eks. at spille bordtennis. Der har været problemer 

med tyveri fra køkken og rum, derfor er rummet foreløbig lukket for leje, før der er styr på 

køkkendøren.  

Vigtigt at der kommer lås i døren til køkkenet, for ellers skal Line eller anden ansvarlig tjekke 

køkkenets inventar efter, hver gang der har været nogle mennesker i rummet.  

Der skal stå i kontrakten for leje af fællesrummet, at nøglebrikken kun tilgår lejeren af rummet, og 

denne ikke må udleveres til andre personer. 

Theis spørger varmemesteren, om man kan se hvilke nøglebrikker der er blevet brugt til hvilke 

døre. Udlånsbrikkerne skal kun kunne bruges til fællesrummet, mens vores ekstra nøglebrikker også 

skal kunne bruges til ekstra rummet. Theis skal yderligere spørge varmemesteren om nøgler til 

toiletterne i kælderen, vi skal bruge 10 styk hertil.  

Der skal lås på et teknikskab i fællesrummet – Theis spørger ligeledes varmemesteren om det, om 

det overhovedet er muligt og lovligt. Alt i rummet skal ”fulde sikres”, så det kan modstå det værst 

tænkelige. 

Theis kontakter Lene Willis ang. løn til Line, om de har nogle gængse aftaler. Line skriver til 

Steffen, hvordan han tæller timer, hans lønforhold osv.     

Vi skal have udvidet informationerne inde på facebooksiden Atriumhuset, lavet os en profil. 

Beboerne kan derved vide, at det er Line, de skal kontakte for at leje fællesrummet, Theis er 

formand osv. Links til kontrakter osv. Skal også lægges op på gruppen. Kalderen for fællesrummet 

kan også lægges op på gruppen, den gøres offentlig så alle kan se den, men det kun er specifikke 

personer der kan rette i den.  



Kontrakten er ikke fuldt udformet endnu, men den skal være klar til næste bestyrelsesmøde. Line 

lægger den op på google docs. Vigtigt at sige til, hvis man har brug for hjælp.  

 

Udvalg: 

Socialudvalgets medlemmer: 

Melissa Strandby Jespersen, Katrine Byberg Buur, Theis Palm   

 

Fællesarealudvalgets medlemmer: 

Amalie Haupt Sjøgren, Stine Skov Pedersen, Henrik Stougaard Nielsen, Sara Braae 

 

Grilludvalgets medlemmer: 

Ingen endnu  

 

Udvalgene kan sagtens allerede nu begynde arbejdet, så kan flere komme til løbende. Udvalgene 

arbejder selvfølgelig sammen med bestyrelsen. Vi vil klart opfordre beboerne til at støtte op om 

udvalgene. Udvalgene er selvstændige og skal selv komme med forslag, som bestyrelsen 

efterfølgende kan tage stilling til. De styrer selv deres arbejdsgang, men bestyrelsen godkender alt. 

Mange beboere har en masse gode ideer om bl.a. fredagsbar og fællesspisning, men så skal de 

endelig bare melde sig til de forskellige udvalg – man må gerne være med i flere udvalg.  

Vi laver et opslag på facebook: update udvalg. Yderligere vil vi gøre beboerne opmærksom på, at vi 

har travlt med mange af de praktiske og juridiske tiltag. De skal vide det tager tid, og at vi virkelig 

læger noget arbejde i det her bestyrelsesarbejdet. Frem over vil der i referatets begyndelse stå 

mødets varighed. Vi spiser jo ikke bare kage og hygger, vi er stadig i opstartsfasen og det tager tid 

at komme i gang. Vi har derfor brug for beboernes hjælp til mere farverige initiativer.  

Vi opretter facebookgrupper til de forskellige udvalg, hvor bestyrelsen også er medlem - done. 

Udvalgsarbejdet kan hermed gå i gang!  

Julie skriver update omkring udvalg på Atriumhusets facebookgruppe, der er plads til mange flere. 

Der skal yderligere stå i denne update, at vi i bestyrelsen har travlt med mange andre ting og derfor 

virkelig har brug for, at beboerne melder sig ind i de forskellige udvalg for, at der kan ske nogle 

ting i huset.  

 

 

Udendørsarealer og affald: 



Der er brug for skraldespande på tagterrassen – dette kommer fællesarealudvalget til at stå for. Evt. 

også med flere skraldespande ved ind- og udgang, især ved brandtrapperne i den anden ende.  

Varmemestrene står for at storskrald bliver afhentet. På østjysk boligs hjemmeside står der, at 

storskrald skal placeres ved siden af cykelskuret. Der er problemer med, at folk placerer storskrald 

steder, hvor det ikke skal stilles. Det bliver varmemestrenes arbejde at fjerne tingene, og det er 

super ærgerligt, for meget af deres dyrebare tid går til at rydde ting op, som de ikke burde. 

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at tænke sig om og være nogle gode beboere, lad nu være med at 

svine området til og dermed give varmemestrene ekstra arbejde. Det går ud over os alle sammen i 

sidste ende.  

Det kan også ses, at nogen beboere fortsat holdes husdyr, der må dog til stadighed ikke holdes 

husdyr. Vi arbejder i bestyrelsen på forslag.  

Til fællesarealudvalget: Tænk på skraldespande, men de skal være tilpas størrelse til, at husaffald 

ikke smides i disse spande. Der er nemlig problemer med skrald på fællesarealerne og 

udendørsarealerne. Cykelskuret er især ramt. Endnu engang opfordrer bestyrelsen beboerne til at 

smide affald i skraldespandene og ikke på jorden! Det er til vores alles bedste.  

Bestyrelsen gælder også for bygning 1, det vil sige, at alle mødrene i bygning 1 skal leve under de 

samme regler som beboerne i bygning 3 og 5. De må derfor heller ikke have ting stående ude på 

gangene af hensyn til brandsikkerhed. Ligeledes er de også velkomne til at komme med forslag til 

bestyrelsesarbejdet og være en del af facebookgruppen.  

Vi skal have opslag op i bygning 1, en ved indgangen og en i deres elevator. Vi håber 

varmemestrene vil hjælpe os med dette. Julie printer 2 udskrifter af ”Se her” opslagene og kontakter 

varmemestrene, da vi ikke selv kan komme ind i bygningen og virkelig har brug for at komme i 

kontakt med mødrene, især ift. tøjvask.  

 

Tøjproblem i vaskekælderen: 

Der ligger en del tøj på bordene i vaskekælderen, hvad skal der ske med dette tøj? En glemmesæk, 

hvor tøj der har ligget et stykke tid uden ejer kommer i, hver fredag ryger denne sæk til Syrien, så 

børn og voksne kan få glæde af det. 

Dette skriver vi ud i en facebook besked, men vi skal også sørge for, at mødrene fra bygning 1 er en 

del af facebookgruppen, så de har mulighed for at fjerne deres tøj, før vi gør det. Der skal et opslag 

op nede i vaskekælderen om reglerne for, hvornår vi fjerner tøjet. Vi tænker, tøjet skal fjernes en 

gang i ugen eller hver anden uge. Vi kontakter varmemestrene og hører, om det er noget, de vil tage 

sig af. Vi tænker, at tøjet efter at have ligget en uge på bordet, kommer i en sæk, der går til genbrug 

på en bestemt dag i ugen. Vi aftaler nærmere med varmemestrene.  

Theis skriver til varmemestrene om ovenstående også.  

Spørge varmemestrene om det er muligt at sætte en stor vask op i vaskekælderen, hvad det koster 

osv. Dette skriver Theis ligeledes om, når han nu allerede er i gang. Line skriver til Lene Willis, om 

det er muligt med indkøb af vasketøjskurve på hjul og strygebræt til vaskekælderen.  



Kan vi låne en kassevogn af Østjysk Bolig til indkøb af varer til Atriumhuset? Theis undersøger 

dette.  

 

Ekstraordinær generalforsamling: 

Der kommer ikke en ekstraordinær generelforsamling, medmindre der er noget presserende.  

 

Ekstra:  

Problemer med hvor høj musik man må spille på tagterrassen. Tagterrassen skal være et sted for 

alle.  

Hvis man har et problem med ens naboer eller lignende, så klag.  

Hvis det bliver et problem senere eller under eksamensperioden med støj, så skriver bestyrelsen en 

pæn opfordring til beboerne.  

 

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 3. maj kl. 18 hos Lena.  


