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Referat: ordinært bestyrelsesmøde 
 
SENESTE REFERAT: GODKENDT  
DAGSORDEN: GODKENDT  
 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ:  

• ADMINISTRATOR HOLDER FERIE 29+30+31 
• NYE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE VASKEMASKINER. SE NEDENFOR 

 
Steffen Jørgensen, formand  
Administration 

• Bestyrelsen har godkendt kortvarigt fremleje af andel 
Digitale medier  
Venteliste  
 
Nadia Tvermoes, salg og syn 
Salg og syn 

• Regenburgs Plads 1. TV – 100% af andelsværdien 
• Silkeborgvej 62 ST TH – 100% af andelsværdien  
• Regenburgs gade 9 kld. TV – 100% af andelsværdien  
• Regenburgs Plads 5 2. TH – 100% af andelsværdien  

 
Lise Hommelgaard, kasserer og næstformand 
Driftsregnskab  
Forsikring  
Modernisering  
 
Johan Wiehrauch  
Værksted  
Cykelværksted  
Vaskekældre 

• Ekstravaskemaskinen i det lille vaskerum udskiftes med en anden 
vaskemaskine der fungerer. Udskiftning forventes inden for 14 dage.   

• Sæbedoseringen er gennemgået og repareret og bør fra nu af fungere. 
Kraftig opfordring fra reparatør om at man IKKE genstarter sæbesystemet, 
som tidligere. Kontakt i stedet bestyrelsen ved fejl på sæbedoseringen.  

• Man skal ikke stoppe vaskemaskinen når den vasker, heller ikke i de sidste 
minutter. Hvis maskinen stoppes før tid, går sæbedoseringen i stå og der 
doseres ikke sæbe i efterfølgende vask.  

• Lad være med at bryde skabene med sæbebeholdere op hvis de er låst! 
• Husk at melde fejl på sæbedosering og vaskemaskiner til Bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan ikke udbedre fejlene hvis ikke vi gøres opmærksomme på 
dem.  

Erhvervslejemål  
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• Erhvervslejemål SBV 62 er ledigt pr. 1/8. Arbejde med at finde ny udlejer 
pågår. 

Haven  
• Bestyrelsen har arbejdet med oprettelse af cykelskur/barnevognsskur. Dette 

desværre afvist af Østjyllands Brandvæsen grundet brandredningsarealer. Vi 
forsøger at finde en ny løsning.  

 
Peter With Nielsen  
Arbejdsdage  

• Dato for arbejdsdag i efteråret meldes ud snarest 
Reparationer og håndværkere 

• Opgangsdøre er blevet olieret 
• Ødelagt dør til sæbeskabet i store vaskerum er udskiftet  

Rengøring af opgange  
• Foreningen har skiftet selskab til rengøring af opgange grundet 

utilfredsstillende rengøringsniveau.  
 
 
NÆSTE MØDE BESTYRELSESMØDE:  8/8/2022 KL. 17.30 


