
Bestyrelsesmøde 28.04.2021 

Bestyrelsesmøde finder sted d. i  kl. 19:00 

Note: 

Grundet corona vil mødet blive afholdt digitalt. Hvis man ønsker at 

deltage på anden vis, bedes man kontakte bestyrelsen på 

glanshatten@gmail.com. Det er stadig muligt at komme med forslag 

eller kommentarer til dagsordenen.  

 

Ordstyrer: Philip 

Referent: Kasper Rasmussen 

 

Dagsorden 

 

Budget 2021 

- Ser fint ud, er underskrevet og sendt til revisoren 

 

Fællesdag 

Dato: 16-05-21 

1. Opsætning af teltet 

2. Opsætning af solsejlet 

3. Oprydning af affald 

4. Rensning af tagrender på cykelskure 

5. Vaskekælder 

6. Brænde ukrudt 

7. Vanding af hæk? 

8. Oprydning i cykelskure 

 

Indkøbslisten:  

3 grabbere 

Gas? 

Reb 

Pløkker 

Affaldssække 

Trillebør 

Sandwich og sodavand 

mailto:glanshatten@gmail.com


 

 

 

Status på omlægning 

Fra Peter Kjærsgaard, KBS’s direktør 

Kommune er orienteret og er positive, men skal have oplæg, når alt andet (bank/RD 

+ LBF) er på plads. 

Realkredit Danmark er tilskrevet 5/1 og har efter yderlige dialog meldt positivt tilbage 

den 24/2. 

LBF er tilskrevet den  22/2 og er 8/4 vendt tilbage og bedt om en række 

dokumentation og oplysninger. Det ser vi på snarest og tager videre skridt, når vi får 

endelig tilbagemelding fra dem. 

- er i gang, kommunen, realkredit Danmark og KBS har sagt ja, venter på svar 

fra LBF før vi kan komme videre med det. 

Tilbud fra BoligNet Aarhus 

Bolignet-Aarhus er en landsdækkende nonprofit udbyder af Fiberbaseret bredbånd, 
vi levere store besparelser til mange kollegier landet over, som dagligt har adgang til 
vores billige produkter. 
  
Vi beregner et uforpligtende til jer efter jeres ønske, med dette tilbud kan jeres 
beboere tager stilling til billigt bredbånd. Bredbåndspriserne er alt for høje, og 
hastighederne skruet helt unødvendigt i top, derfor tager vi udgangspunkt i det jeres 
beboere har behov for. 
  
Vi er 100% sikre på, at et møde med os, vil gi jer en bedre indsigt i det danske 
bredbåndsmarked, derved er i bedre rustet til at tage beslutninger på vegne af jeres 
beboer. 
  

Internet fra 49 kr./md.* 

 



 
Hastigheden 1/1 Mbit/s er gratis for alle beboerne, der tilmelder sig den. 
  
● *Ekskl. fiberleje og service 

- Har fået dette tilbud fra Bolignet Aarhus, men da tilbuddet er dårligere mod 

det vi har nu, takket nej til. 

 

Opsætning af parkeringsskilte 

Efter lidt forsinkelse har Henning ikke set noget problem med det.  

- Vi har fået et go fra Henning til at få nogle nye skilte til p pladsen, så vi kan 

håbe på det hjælper på at folk udefra ikke holder på den. 



Nye døre ud til haven, i stueetagen i bygning 2









 



- Vi i bestyrelsen har besluttet at terasse dørerne i bygning 2 skal skiftes, da de 

er begyndt at rådne. 

 

Påbegynd fornyelse af IT udstyret, få det flytte ned fra loftet 

- er nok en dårlig ide at gøre, da det bliver meget besværligt at få det 

gjort, sikkert bliver rigtig dyrt. 

Status og fremtid for kælderrummet 

Henning har bekræftet det som et “sikringsrum”, ophold er IKKE tilladet dernde, der 

er blevet søgt om tilladelse en gang hos Odense Kommune, men det blev nægtet.  

Oplagring, der ikke øger brandfaren, er okay.  

 

Generelt 

Vi får lige smidt de spil der ligger i teknikrummet ud i vaskekælderen.  

 

Der bliver bestilt kontainer til Stortbrandbart. 

 

Forslag fra beboere 

1. Josh har forslået brandslukker/førstehjælp i alle køkkener. 

- Vi får købt et brandtæppe til hvert køkken, men hvis man vil have en 

førstehjælpskasse, må beboerne selv få det købt. 

-  

 

 

Næste møde 

26. Maj 


