
Referat af bestyrelsesmøde Torsdag d. 21. September

Tilstede: Susanne, Per, Mari-Ann, Jannik og Ketty (til de første 3 punkter)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

a. Godkendt

2. Økonomien lige nu

a. I 2017 har vi brugt en del penge. Da det blev besluttet at udskyde udskiftning af taget, så er 
der brugt en del af opsparingen på blandt andet nye opgangsdøre samt nye vandrør i 
kælderen. Når året er omme, så har vi med de nuværende planer, en opsparing på 
358.000,-. 

3. Nyt fra FU

a. Per var med til seneste FU-møde. Der er desværre endnu ikke modtaget noget referat fra 
dette møde. Derfor spørger Mari-Ann ind til referat, samt kommende mødedatoer for det 
næste års tid. Desuden sørger Mari-Ann for, at Susanne, som formand, kommer med på 
maillisten fra FU.  

4. VVS-tilbud på skift af tærede rør i kælderen

a. Susanne har haft kontakt til Lindpro, om at der stadig er lejligheder med problemer med 
det varme vand. Lindpro kommer forbi tirsdag d.26. september. I samme omgang bestiller 
Susanne udskiftning af vandrørene i kælderen. 

5. Info om dør-udskiftning  og kuppelskift på taget

a. Phønix kommer i løbet af uge 39 og skifter kuplerne på taget. I løbet af oktober måned 
bliver indgangsdørerne til opgangene skiftet, således at vi er klar til vinteren 

6. Fælles arkiv og adgang til Jakobs papirer.

a. Susanne forsøger at få hjælp fra Ketty til at komme på det nyoprettede drev. Jannik har 
forsøgt at logge på, uden held. Derfor bliver opgaven med at få styr på drevet overgivet til 
den nye sekretær, som skal tage over for Jannik. 

7. Er der gode ideer til skralde-stativer, der kan passe til den nye affaldssortering?

a. Nu er det snart at vi skal have nyt affaldssystem. Derfor er det vigtigt at ejerne selv får lavet
et system til sit affald i lejlighederne. Til orientering, så har IKEA nogle fine affaldsløsninger.

Der er kommet brev både på E-boks og fysisk i postkasserne fra Aarhus Kommune, for 
yderligere informationer. 

8. Plan for arbejdsdag 

a. Tilmeldinger: Jannik indsamler tirsdag

b. Lave opvaskeplads i vaskekælderen. Jannik køber to rulleborde. Per køber afkalkning til 
vasken i vaskeriet. 



c. Jannik køber kroge til opsætning

d. Jørgen ser på eltavlen til arbejdsdagen, ift. fx timeren. 

e. Jannik køber polyfilla til at lave hul i opgang 300. 

f. Jannik køber to stk. metalreoler til opbevaring af fx maling i varmerummet

g. Maling af toilet og forrum i vaskeriet. (Vi har maling i varmerummet)

h. Tømme affaldsrum/depotrum

i. Ordne alle håndtag

j. Mari-Ann og Susanne får i sammenråd bestemt hvilken beplantning som skal være mellem 
fortorvet og parkeringspladsen, samt bestilt gartner til at fjerne berberis. 

k. Mari-Ann står for indkøb til forplejning.

9. Salg af vaskekort

a. 2. Oktober: Mari-Ann

b. 6. November: Mari-Ann

10. Næste møde

a. Onsdag d.11. oktober klokken 18.30 hos Mari-Ann. 

11. Evt.

a. Vi snakkede om mulighederne for at få en vicevært i ejendommen, evt. sammen med de 
øvrige blokke i FU. Mari-Ann vil tage inputtet med til næste FU-møde, for at høre deres 
holdning til det.

b. Da Jannik er i gang med at sælge sin lejlighed, skal posten som bestyrelsesmedlem samt 
sekretær besættes. Susanne tager en snak med Karsten.


