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Referat af bestyrelsesmøde 18. august 2020 
Deltagere: Mikael, Martin, Lene, Mia og Anne-Marie  

 

Fiberby: Vi har fået en henvendelse om nyt internet til foreningen. Der er store besparelser for den 

enkelte beboer.  Mikael tjekker referencer og vender tilbage med status.  

 

Lys i opgange: Lene påpegede at der er et underligt gult lys i nummer 3. Mikael kontakter Andreas 

for udskiftning og gennemgang af alle 3 opgange – der bliver udskiftet uden beregning. 

 

Vand i kælderen:: Der har været vand i kælderen i nærheden af vaskerummet. Umiddelbart ser det 

ud som om det kommer fra afløbet. Vi holder øje og ser om det er en ”enlig svale”. 

 

Tjek af rør på badeværelser: Da der har været læk fra rør i et badeværelse, overvejer bestyrelsen 

om samtlige rør i foreningens badeværelser skal tjekkes og skiftes inden der sker vandskade. Mikael 

kontakter VVS’er for et generelt tjek.  

 

Lov om separate vandmålere: Mia nævnte at vi på et tidspunkt skal have separate vandmålere ift. 

Ny lovgivning. Mia vender tilbage med mere information, så vi kan forholde os til det.. 

 

Kælderrengøring: Lene spurgte til rengøring i kælderen generelt. Det er viceværtens opgave, så 

Mikael kontakter Hans-Jørgen for at igangsætte. 

 

Havedag: Lene tager kontakt til haveudvalget om en dato i oktober. Mia anbefalede fældning af 

træet foran hendes vinduer – møblerne er fedtede og rødderne ødelægger græsarealet. 

 

Haven: Anne-Marie opfordrede til at man bruger tørrestativet og området der er til samme, så ikke 

vi skal have diverse stativer stående på gangarealet ved stuelejlighederne.  

 

Opfølgning: Aflastningssæde indkøbt til nummer 1, 2. sal skal sættes op. Mikael tager kontakt til 

Claus som har det stående.  

 

Det vil være muligt at få ændret navneskilte til dørtelefonanlægget. Mikael sender mail til beboerne 

med deadline, så vi kan få korrekte navne på anlægget.  

 

Flere røgalarmer er faldet ned/hyler – Andreas vores elektriker skifter batteri og sætter op. 

 

Fællesrum i kælderen trænger til rengøring igen. Mikael beder Hans-Jørgen om at gøre dette. 

 

Fugt i beboerkælderrum. Vi har afventet tømning af rummet, så det kan inspiceres. Anne-Marie 

kontakter og hører om det er tø. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Afholdes den 23. september  Mikael. 22. oktober 2020 hos Anne-Marie, 19. november 2020 hos 

Martin og 10. december 2020 på restaurant Junior. 

 

For referatet 

Anne-Marie 


