
  
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 8. marts 2017 

1. Konstituering af bestyrelsen  
a. Formand Helle Juul  

i. Udbedring vedrørende lukning af vores døre, er der ved at være fundet en løsning, 
og bliver lavet snarest muligt.  

ii. Administrator  
iii. Håndværkere  

1. Tømrer: Regenburgsgade nr.7 og 11 får ventilationsriste i kælderdørene for 
at tilgodese problemet med fugt i diverse rum. De fire gamle skraldedøre, 
bliver udskiftet grundet huller i net og dørene pt ikke kan lukkes ordentlig.  

iv. Rengøring 
b. Næstformand Peter Kiholm  

i. Overdragelser, synsmand og moderniseringer af lejligheder 
1. Der er etableret en aftale med en ekstern synsmand.   

ii. Nøgler  
c. Kassere Tue Sørensen  

i. Arbejdsdag og sommerfest 
1. Arbejdsdag er sidste søndag i april, d.30, kl.10.00-13.00  
2. Der sker indkaldelse til arbejdsdag snarest, på Facebook og på vores døre. 
3. Opmagasineret cykler bliver afhentet af hittegods kontoret.    

ii. Driftsregnskab, budgetoplæg og opfølgning  
d. Referent Matti Søgaard 

i. Vaskemaskinerum og produkter  
1. Sæbedosering slår til tider fra, der arbejdes med Nortec på, at finde en 

hurtig løsning.  
ii. Bindeled til vicevært  

iii. Renovation og storskrald  
1. Stadig vigtigt at folk fordeler deres skrald i containerne, da de åbne 

container tiltrække rotter i gården. Hvis en container ikke kan lukkes pga. 
af for meget skrald, smid derfor dit skrald i næste containeren.  

iv. Digitalisering  
1. Fibia/Waoo vil gerne tilbyde os at få fibernet igen, vi skal være 37 der 

skriver sig op for, at få fibernet lagt gratis ind. Der vil blive holdt et møde i 
uge 12, tirsdag d.21 marts, kl.19.00, hvor Fibia/Waoo vil være til stede til 
rådighed med spørgsmål, i festlokalet. Matti vil også være til stede.  

e. Bestyrelsesmedlem Anders Krogh  
i. Værksted og cykelrum  

ii. Graffiti  
iii. Rotter  

1. Der er stadigvæk rotter problemer, vi har privat firma til at give os tilbud og 
mulige løsninger på vores gentagende rotte problem.  

2. Vi opfordrer igen folk til at huske lukke deres skraldepose, og sørge for at 
skraldet bliver bredt ud i containerne, så ingen af containerne står åbne 
døgnet rundt. 

iv. Erhvervslejemål  



  
Dato for næste bestyrelsesmøde 4 april 2017.  
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