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Referat af bestyrelsesmøde 1. oktober 2020 
Deltagere: Mikael, Martin, Mia og Anne-Marie afbud: Lene 

 

Internet: Mikael har talt med vores nuværende leverandør Fibia og fået presset prisen, således at vi 

får en 200/200 for 129,- kr. pr. måned. Tilbuddet fra Fiberby er skrinlagt. 

 

Lys i opgange: pærer på opgangene er skiftet uden beregning.  

Lys i kælderen: Der er gået pærer i kælderrummene, Martin tjekker hvilke og får skiftet. 

 

Tjek af rør på badeværelser: Bestyrelsen har besluttet at alle badeværelser skal have et rør-tjek.  

Mia samler nøgler ind i uge 43 – 22710-25/10, alle bedes aflevere en nøgle med navnemærkat til 

Mia i hendes postkasse i nummer 3,st. 

 

Lov om separate vandmålere: Vi har allerede en dispensation, så ikke aktuelt pt. 

 

Kælderrengøring: Hans Jørgen har ordnet kælderskakt, gange og vaskerum. 

 

Aflastningssæde indkøbt til nummer 1, 2. sal skal sættes op. Mikael har været i  kontakt med Claus 

som får sat det op snarest. 

 

Navneskilte: Er bestilt og bliver sat op i kommende uge.  

 

Havedag: Intet nyt da Lene ikke deltog i mødet. 

 

Husorden: På næste bestyrelsesmøde gennemgår og tilretter vi husordenen, så den svarer til det vi 

tidligere har aftalt bl.a på generalforsamling 

 

Fugt i beboerkælderrum: Mikael og Anne-Marie har kigget på kælderrummet og foreslå at der 

bliver opsat en affugter.  

 

Bestyrelsen har fået en henvendelse om muligheden for at inddrage fællesrummet i kælderen til 

cykelskur. Mikael kontakter Jørgen (ingeniør) om det er muligt. 

 

Fælles arealer: Bestyrelsen skal endnu engang henlede opmærksomheden på, at vi alle har et fælles 

ansvar for at der er orden. Eget storskrald mv. skal ikke stilles i opgange – i fællesrummet i kælde-

ren eller lign.  

 

Batteri til el-cykler: oplades ikke i cykelskuret, men i eget hjem. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

22. oktober 2020 hos Anne-Marie, 19. november 2020 hos Martin og 10. december 2020 på restau-

rant Junior. 

 

For referatet 

Anne-Marie 


