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Referat - bestyrelsesmøde i B3  

Onsdag den 29. maj 2019 kl. 19.30 

 

 

1) Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Vi har fulgt op på opgaver fra sidste gang. 

2) Velkommen til nye medlemmer og opgavefordeling 

a. Velkommen til Lis. 

b. Opgaver i bestyrelsen: 

i. Martin: lysmester, forbrugskontrollant, webmaster 

ii. Lis: Vaskekælder-kommissær, udlejning og 

udlevering af nøgler til gæsteværelse og gildestue. 

iii. Chris: Kronprins af Affaldsøen og velkomst til nye 

beboere, salg af nøgler 

iv. Trine: Referent til møder,  

v.  Flemming: Formand af Blok 3 og FU, 

håndværkerkontakt, fællesudvalget mm.  

vi. Karen-Elisabeth: Ekstern kasserer og regnskab. 
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3) Siden sidst fra alle. 

a. Martin går videre med kontakten til Fibia om at få 

etableret fiber og kørt den nye aftale i gang. 

b. Flemming afventer projektplan fra Vesla ang. epoxygulv 

i kælderen. Arbejdet forventes påbegyndt i august.  

c. Betonskader. Der har været gennemgang af 18 

lejligheder sammen med mureren. Vi afventer et oplæg 

fra ham omkring, hvornår han kan gå i gang med 

reparationerne.  

d. Bestyrelsen har opsagt tre yousee-tvpakker. 

e. Husordenen bliver opdateret på hjemmesiden og 

facebook snarest muligt. Der vil også blive ophængt et 

opdateret eksemplar i hver opgang. 

f. Der er blevet omdelt information og tilmeldingssedler 

til arbejdsdagen d. 15. juni. 

g. Bestyrelsen vil igen gerne påminde om, at det ikke er 

tilladt at fodre fugle. Med opgravningen i området er 

der øget risiko for besøg af rotter. 

h. Icopal har foretaget det årlige tageftersyn. Tagets 

tilstand er fortsat meget god (levetid 10-15 år).  
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4) Program for arbejdsdagen – materialer m.m. 

a. Maling af barnevognsrum, gangarealer 24-28, 

hobbyrum og aktivitetsrum. Cykler og barnevogne skal 

være fjernet fra alle cykel/barnevognsrum senest 15/6 

kl. 8.00. 

b. Rengøring af hobbyrum. 

c. Rengøring af affaldsøen. 

5) Kommende projekter sommer og efterår 

a. Renovering af kældergulvet 

b. Ny beplantning omkring blokken 

c. Fortsættelse af elevatorprojekt 

6) Hvor langt er vi med Mobilpay?  

a. Vi forventer at få oprettet mobilepay i løbet af juni 

måned 

7) Eventuelt 

- Hvis nogen har lyst til at arrangere fællesspisning, som det 

blev foreslået på generalforsamlingen, opfordrer bestyrelsen 

de interesserede til at tage initiativ. Gildestuen kan lånes til 

formålet. 

- Bestyrelsen forsøger at læse mails, men man må forvente 

lidt svartid.  


