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Arne Sloth 
Jacob Wøldike Dalsager 

 
Suppleanter: Anusha 
 
Afbud: 
 
 
 
  



Dagsorden 
1. Nyt fra formand 

a. Status på arbejdsopgaver 
b. Nyt fra FU, herunder betaling af fællesudgifter 
c. Breve til bestyrelsen 

2. Nyt fra kasserer 
a. Årsopgørelse 
b. Administrator 

3. Nyt fra drift 
a. Evaluering af arbejdsdag, herunder vedligeholdelsesopgaver  
b. Vaskemaskiner 
c. Gæsteværelse  

4. Evt. 
 

Referat 
 
Dagsorden: 
1. Nyt fra formand 

a. Status på arbejdsopgaver 
- blive bedre til at orientere os i Trello 
- gøre status på opgaver på bestyrelsesmøder frem for primært 

mailkorrespondance mellem møder. 
b. Nyt fra FU, herunder betaling af fællesudgifter 
- Lang korrespondance i de forskellige grupper.  
- Der kommer løbende tilbagemeldinger. 
c. Breve til bestyrelsen 
- Breve til bestyrelsen kommer til stadighed til tidligere bestyrelsesmedlemmer, 

som det ikke længere vedkommer. Desværre bliver disse breve åbnet, på 
trods af anmodninger om ikke at gøre det. Bestyrelsen vil opsætte en 
postkasse, hvor fremtidige breve skal tilgå, uafhængigt af, hvem der sidder i 
bestyrelsen. Arne opsætter den. 

- Bestyrelsen henstiller til, at korrespondance fra beboerne foregår via 
bestyrelses mailen, og ikke i direkte beskeder på facebook. Jacob skriver et 
opslag på facebook. 

 
2. Nyt fra kasserer 

a. Årsopgørelse 
- Grundet bygningens tilstand og arbejdet grundet det, ligger vi 20.000kr under 

budget.  
b. Administrator 



- 40.000 kroner for fuld administration af bygningen pr år. Dette vil sikre en 
stadartiseret process, som ikke ændres på trods af hvem der er kasserer. 
Dette vil blive taget op som et forslag til generalforsamling.  

 
 
3. Nyt fra drift 

a. Evaluering af arbejdsdag, herunder vedligeholdelsesopgaver  
- Arbejdsdagene bliver bedre og bedre, vi mærker bedre sammenhold og folk 

samarbejder godt.  
- Vi skal være bedre til at igangsætte og opstarte arbejdsdagene.  
- Indkøb af ny højtryksrenser . 
- Indkøb af nye koste, skovl og skraldestativ, så der er til hver opgang.  

 
 Ønsker for fremtidig renovering: 

- Male vægge i kælderen 
- Renovere gulv i kælderen  
- Renovere eltavle-rum (værktøjsophæng, smide gamle ting ud (10 år)) 
- Renovering og etablering af værksted 
- Nye riste ved hvert indgangsparti 
- Toiletpapir-holder til mere end én rulle samt sæbedispenser der ikke kan 

fjernes. 
- Der indhentes tilbud for hvad det vil koste at renovere alle ventilatorer 

samtidig 
 

b. Vaskemaskiner 
- De nye maskiner virker, der mangler den sidste del af installering af online 

booking. Der er stadig gratis vask indtil bestyrelsen melder andet ud. 
      c. Gæsteværelse  

- Fleur og Elsebeth renoverer gæsteværelse for max budget 10.000kr 
 
4. Evt. 
 
Dato og sted for næste møde: 
28/6  
 
 
14/8 
 
GF 20/9  


