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Bestyrelsesmøde den 10. maj 2017 
 

Deltagere: Brian O. Hansen, Chris Langdill, Karen-Elisabeth Sloth, Flemming 

Johansen og Katrine Ataman 

Referent: Katrine 

 

1) 

Konstituering af bestyrelsen:  

Bestyrelsen fortsætter uændret med samme medlemmer af bestyrelsen 

– se ovenfor. Martin Bonde, nr 20, 2. th. og Anders Koch Knudsen, nr 24, 

3. tv. er valgt som hhv. 1. og 2. suppleant. 

 

2)  Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Ingen bemærkninger 

  

3) Siden sidst fra alle 

Brian:  

Status på vanding af kloakker, kører som hidtil 

Chris: 

Forslag fra Chris om at sætte ny vrid-lås i det nymalede gæstetoilet 

 Karen-Elisabeth: Se under økonomi, ellers ingen bemærkninger 

Katrine: Ingen bemærkninger 
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Flemming: 

Kloak i vaskerummet – status. Skal undersøges for rotter. Der skal laves 

en kloakinspektion. Flemming tager kontakt. 

Pap-container. Beboere opfordres til at trykke pap fladt, så vi undgår 

overfyldte pap-containere i utide. Flemming giver gerne et kursus😊 

Køb af ny vaskemaskine. Flemming kontakter en leverandør og får et 

tilbud på en mellemstor maskine, der kan kobles til betalingssystemet. 

 

 

4) Økonomi v. Karen-Elisabeth – alt fint 

 

5)  Aktiviteter forår 2017: 

 - Maling af opgange – Maler Jess Kjær vender tilbage i uge 20 

- Belysning i opgangene. Vi kunne måske købe samme lamper som i Blok 

4, hvor de har en god belysning. Flemming hører dem ad. 

- Lukkehaner i kælderen er udskiftet, så der nu kan lukkes for vandet i 8 

lejligheder ad gangen. OBS til beboere – vær opmærksom på, at hanen 

deles med beboerne i næste opgang, hanerne går så at sige på tværs – 

spørg bestyrelsen hvis tvivl. 

- Zinkafdækning af murkroner, forventes udført uge 20 

- Icopal – eftersyn af taget. De sender en mail med tidspunkt 

- DTB sprøjtning mod alger på taget. Flemming har sendt dem mail og 

afventer nærmere. 

- Renovering af gæstetoilet forventes afsluttet uge 20 

- Stikkontakter i opgangene - Katrine indhenter tilbud, evt. nye tangenter 

og rammer på de nuværende 
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Fælles arbejdsdag i september: lørdag den 2. september 2017 10-16 inkl. 

frokost. Vi vil gerne have tilmeldinger, så vi ved, hvor mange der 

kommer. Vi deler tilmeldingsseddel ud primo august. 

I 2018 regner vi med at afholde den i maj. 

  

6)        Eventuelt:  

Velkomstbrev, der uddeles sammen med husorden til nye beboere. Chris 

laver et udkast. 

 

 

Bestyrelsen mødes til planlægning af arbejdsdag: onsdag den 30. august 

18.30 i varmerummet. 

Bestyrelsesmøde igen 20/9 kl. 19.30 hos Karen-Elisabeth 

 

 

  

  

 


