
 

Bestyrelsesmøde afd.23 6/3-2017. 

Deltagere: Mark, Helena, Irma og Yvonne. 

Følgende punkter blev diskuteret. 

 

Afstemning af vigtige afgørelser i afdelingen. Bestyrelsen ønsker afstemninger kan foretages, ved 

stemmesedler i postkassen, da man er flere grunde kan være forhindret i og deltage til en fællesafstemning. Vi 

kan sikkert nå omkring flere beboere på denne måde. 

Molokker:  Afd. 23 ønskede en foreløbig plan over, hvor man kunne forestille sig de evt. skulle placeres, så de 

ikke blev til gene for beboerne. Hvor langt er vi nået med dette fra kontorets side. 

Belysning: Det har flere gange været en bekymring, at den store p.plads for enden af ulige numre, ikke var 

ordentligt belyst. Kan vi få set på problemet. 

Snerydning: Er det et tidspunkt for, hvor sent vi kan forvente der påbegyndes rydning fra morgenstunden. 

Vinduer og døre: Det blev besluttet vi ville begynde udskiftning af vinduer og døre, der hvor det var mest 

nødvendigt. Der skulle have været syn af dette i løbet af 2016, hvornår kan det forventes og starte? 

Ejendomsfunktionærer. Nu hvor der ikke længere er en ejendomsfunktionær på fuld tid i afd. men også sendes 

ud til andre. Skal den fulde løn så figurere på afd. 23 budget? 

Rengøring af fælleshus: Bliver lejerne oplyst om, at det er muligt selv og tilkøbe rengøring. Enkelte fortæller det 

ikke er sket. 

Skab i fælleshus: Mark ønsker at genoptage fællesspisning, der ønskes et aflåst skab i fælleshuset, hvor Mark 

kan opbevare forskellige ting. 

Jack- stick i fælleshuset. Det var et stort ønske, at der kunne etableres et jack stick, så man kunne afspille musik 

fra telefon og ipad. 

Stole i fælleshuset: Flere af stolene kunne godt have brug for og blive efterspændt. 

El-installation. Der har været en henvendelse ang. nogle el-installationer, som lejerne mener ikke er godkendt 

og kan være en brandfælde. Er det noget vi kan følge op på. 

 


