
Referat af bestyrelsesmøde den 2. marts 2022 

Deltagere: Mikael, Mia, Angela, Lene og Anne-Marie (referent) 

 

Status tagrende Mikael orienterede om, at reparation af tagrende sker den 3. marts 2022. 

Nyt barnevognsskur Vi afventer Jørgen Erichsen, som laver ny skitse, der kan godkendes på kommunen. 

Der var igen en livlig debat om størrelse. 

Isolering af de enkelte hoveddøre til lejlighederne Mikael orienterede om, at han har fået et tilbud fra 

Frost på 110.000 kr.  Lene ønskede yderligere tilbud, så Mia forsøger at få et tilbud fra anden leverandør.  

Status vaskepenge Vi har indtægter på vaskekælderen på ca. 15.000 kr. årligt. Fremover koster det 50 kr. 

når der indsættes penge i banken. 

Status trappevask Der er ikke længere udfordringer med trappevask. 

Vaskekælder Mia opfordrede til, at alle brugere af vaskekælderen hjælper med at holde maskinerne rene, 

støvsuge i tørrekælderen og tømme skraldespandene. Der er indkøbt en støvsuger til brug i tørrekælderen. 

Den står fremme, så alle nemt kan benytte den. 

Glenn’s skade Mia fortalte at den vandskade der har været hos Glenn heldigvis ikke kræver yderligere 

udbedringer. 

Dmgreenkeeping.dk Mia var fra andelshaver blevet opfordret til at kigge nærmere på firmaet med henblik 

på, at få tilbud på at få ordnet græsplænen. Mia indhenter tilbud.  

Havedag Den 27. marts 2022 kl. 12.00-17.00 er der fælles arbejdsdag i haven.  

Opgaver på dagen: 

Oprydning på grunden – herunder cykelskur/kælder. Alle cykler bæres op fra kælderen og stilles ved skuret. 

Herefter kan man mærke sin cykel. Cykler der ikke er mærket med navn, vil blive doneret til velgørenhed. 

Cykler i skuret mærkes inden den 27. marts – cykler uden mærke vil blive båret ned i kælderen. 

Juletræ og rødder fjernes.  

Oprydning/rengøring i værkstedet i kælderen 

Bede i haven – nyplantning. 

Der er brug for stærke arme – kom glad ! 

Mia køber græsfrø og drikkevarer. Er der stemning for fællesspisning besluttes det på dagen. 

Oprydning på grunden/cykelskur Punktet er drøftet under Havedag. Husk at få mærket din cykel. Mangler 

du et manilla mærke, kan Mia være behjælpelig. 

Eventuelt Generalforsamling planlægges til afholdelse i uge 17. Mikael kontakter administrator for dato. 

 

Næste møde er den 7. april 2022, kl. 19.00 hos Angela 

 


