
Bestyrelsesmøde, Afd. 62 

Tirsdag den 11. oktober 2016 

Til stede: Ninna, Anni og Helle 

Ej til stede: Bent og Lars 

 

Dagsorden  
 

1. Konstituering af bestyrelsen. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat af 22. august 2016. 

4. Evaluering af årsmødet 08. september 2016. 

5. Løbende sager, herunder:  

Rengøring af fælleshus. 

Vinduespudsning af store vinduer og døre i fælleshus. 

6. Køb, Salg og Byttedag den 22. oktober. 

7. Forslag fra en beboer  vedr. beplantning, gæsteparkering og udhæng over indgangsdøre. 

8. Etablering af udendørsvandhaner. 

9. Lån af stige, trillebører, m.m. 

10. Slange til bilvask. 

11. Forespørgsel om udlån af fælleshus og værelser til externe. 

12. Køleskab og fryser slukkes efter brug. 

13. Suppleant(er.) 

14. Tidspunkt for afhentning af nøgler til fælleshus/værelser. 

15. Efterrengøring af ovenstående. 

16. Næste møde. 

17. Evt. 

 

Intet fremmøde af beboere 

 

ad 1 Formand  Ninna Rasmussen 

 Næstformand  Helle Munch 

 Sekretær  Anni Nørgaard 

   Lars Pugh 

   Bent Frederiksen 

ad2 Godkendt 

ad3 Godkendt 

ad4 Referatet ligger på SB´s hjemmeside og bliver desværre ikke omdelt. Såfremt at en beboer ønsker et 

udskrift, skal denne rette henvendelse til SB´s hovedafd. 

ad5 Rengøring af fælleshus og værelser er aftalt med Lisbeth Schlosser, som også rengører vores vaskeri. 

Vi har aftalt 3 gange årligt, evt. efter behov. 

Der er aftalt vinduespudsning med Rune fra ”Ren og  Skær” 4 gange årligt, udvendigt som indvendigt. 

Vi har aftalt kr. 500 pr gang. 

ad6 I skrivende stund har ingen udmeldt interesse for projektet. Såfremt at der ikke er udmeldt interesse 

for arrangementet, senest tirsdag den 18. oktober, vil dette blive aflyst. 

 

 

 

 

 



ad7 Bestyrelsen er enige i, at et udhæng vil skæmme vores bolig, og i øvrigt ikke være til stor nytte og er 

derfor afvist. 

 Bestyrelsen er enige i, at vi har skilte nok, og at det må være tilstrækkeligt at henstille til beboere og 

gæster til at færdes efter de eksisterende. 

 Bestyrelsen vil gå videre med spørgsmål vedr. beplantningen ved indkørsel til de lige numre og 

mellem  trekanten og legepladsen. Det hele trænger til en revurdering og forskønnelse. Om muligt vil 

vi inddrage kommunen. 

ad8 Ninna kontakter ejendomsinspektør Verner om etablering, pris og hvad der måtte være. 

ad9 Vi opfordrer beboerne til at sætte lånt stige, trillebør, etc. på plads, straks efter brug. 

ad10 Vi opfordrer beboerne til at rulle slangen op efter endt brug – det forlænger levetiden. 

ad11 Forslag om udlejning af fælleshus til externe er tidligere nedstemt på et årsmøde. Bestyrelsen er 

stadig enige i den beslutning.  

ad12 Vi opfordrer lejere af fælleshuset til, at slukke for køl og frys- og at lade lågen stå åben, efter endt leje. 

Ligeledes, at lejer selv sørger for at tænde for køl og frys ved lejemålets start. 

 

ad13 VI  HAR BRUG FOR EN SUPPLEANT MED LYST OG INTERESSE TIL BESTYRELSESARBEJDE. VI AFHOLDER 

5-6 MØDER OM ÅRET.  SNAK MED OS OM SAGEN – VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG. 

 

ad14 Tidspunkt for afhentning af nøgler til Fælleshus/Værelser er kl. 1000 samme dag som lejemålets 

begyndelse, medmindre at andet er aftalt. Aflevering er kl. 1100 den efterfølgende dag. 

ad15 Vi vil rette henvendelse til Lisbeth Schlosser, om hun kunne være interesseret i at påtage sig rengøring 

mod betaling. Dette skal ses som et tilbud om en intern aftale mellem lejer og Lisbeth og er således 

ikke en del af lejeaftalen. 

ad16 Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 29. november 2016. Åbent  møde i Fælleshuset mellem kl. 1930 

og 2000. 

 

Bestyrelsen i Afd. 62 ønsker alle et dejligt efterår 

 

 

 

 

 

 


