
Referat af møde i Afdeling 23 Afdelingsbestyrelsen 13. oktober 2018  
Tilstede: Carsten Kvistgaard, Mark Matthisen, Michael Brændstrup Sørensen og Helena Waldhauer. 

Fraværende: Irma Hjelmager, Yvonne Martens og Anni Kjær. 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af fælleshuset herunder inventar samt ønsker til indkøb. 

2. Generelle betragtninger/ønsker omkring fælleshuset. 

3. Eventuelt 

Ad 1 Gennemgang af fælleshuset herunder inventar samt ønsker til indkøb 
Alt inventar blev gennemgået ud fra den liste der lå i køkkenet. 

Mangler: 

Det er med stor undren, at vi konstaterede, at hvidvinsglas nu er rødvinsglas og portvinsglas nu er 

hvidvinsglas! 

1 rødvin (hvidvin) mangler 

2 ølglas 

40 portvinsglas 

1 kop samt underkop 

1 flad middagstallerken 

3 hvide terriner 

2 stål sauceskåle 

1 termokande 

1 saks 

1 saks Fiskars sort 

1 vinge proptrækker 

1 stegegaffel 

Begge trancherknive 16 og 23 cm 

1 slagterkniv 

1 paletkniv 

4 grydeskeer 

1 kasserolle 

1 støbejernsgryde 5 liter 

1 støbejernspande 

1 sauceske 

1 spiseske 

5 teskeer 

 

Ønsker: 

Opgradering til 60 personer på service og bestik, så der kan dækkes op inde i det lille rum også. 

Indkøb af det der mangler jf. ovenstående samt 60 kaffekrus, 6 større fløde/mælkekander, pizzaskærer, 

spaghettiske og 2 dejskrabere. 



Ad 2 Generelle betragtninger/ønsker omkring fælleshuset. 
Der mangler fortsat hylder i skabet i køkkenet. 

Der er ikke opstillet nyt anlæg i det store rum. 

Der er afskalning på væggene i forgangen, det skal repareres. 

Vi har ikke adgang (pladsmæssigt) til begge skabe i det lille rum, selvom der står Boligforening derpå, der 

står inventar formentlig til rengøringsfirmaet. Hvis der skal være et skab til et rengøringsfirma, så ønskes 

der indkøbt et nyt 60 cm bred skab til dette formål, det kan med fordel stå ved de andre. 

Bordene med de røde og brune ben kasseres og nye indkøbes magen til de nyindkøbte i det lille rum. 

En stolvogn (sækkevogn) ønskes indkøbt. 

Pladen til handicap adgang er forsvundet. 

En sliske mellem det lille rum og den lille gang ønskes, så rulleborde/kørestole kan komme derind. 

Der ønskes opsat en reserve toiletrulleholder på hvert badeværelse. 

Der ønskes nye spejle med bedre belysning opsat på hvert badeværelse i lighed med det, der er kommet i 

de fleste boliger. 

Bestyrelsen ønsker en opdateret liste over inventaret i køkkenet sættes op i køkkenet. Derudover ønsker 

bestyrelsen, at lejere af huset fremadrettet får udleveret denne liste til gennemgang samt 

underskrivelse, når nøglen til huset afleveres. På denne måde sikrer vi, at inventaret gennemgås 

løbende. Hvis det ikke er gennemgået skal lejeren af med et gebyr på kr. 150 for, at bestyrelsen gør det. 

Ad 3 Eventuelt 
Bestyrelsen vil gerne være behjælpelig med køb af køkkeninventar, hvis det ønskes. 

Er det lille lokale godkendt til personer? 


