
Bestyrelsesmøde 22.09.2021 

Bestyrelsesmøde finder sted d. 22.09.21 i køkken 78-82 kl. 20:00 

Ordstyrer: Philip 

Referent: Kasper 
 

Dagsorden 

 

Status på stikkontakter i køkkenerne 

• Elektrikeren skulle gerne have været her og skruet alle løse fast, så burde ikke være et 
problem mere, men skriv til bestyrelsen hvis der stadig er problemer. 

 

Status på kælder trappelys 

De nye lamper er sat op, men der er lidt problemer med relæet, så når det nye kælder lys er 
tændt, så må vi ikke tænder for teknik rummets lys, relæ slår nemlig fra.  
Problemet er at de relæ er det samme relæ som cirkulationspumpen til fjernvarm er på. 
Elektriker er tilkaldt. 
 

Fællesdag 

Punkter til fællesdag  
• oprydning i cykler 
• Brænde ukrudt 
• Klippe hæk 
• Skrue lampe ned 
• Samle affald 
• Tage telt ned 
• Tage solsejl ned 
•  Ordne vaskekælder og kældertrappe 
• Feje cykelskure 
• Skifte pærer over postkasserne 

Bliver den 10 oktober, der vil være sodavand og en sandwich 

 

Status på omlægning 

• Tidligst Januar 2022 
• De har vidst fået alle godkendelser, men mangler lige at finde ud af hvordan det skal 

gøre. 
• Kommer ekstra generalforsamlinger for at stemme det igennem 

Generalforsamling 

• Plejer at ligge i slut oktober, kommer noget ud snarest når kbs finder endelig dato. 
Generelt 
 Huller i facaderne rundt omkring, de skal lige lukkes til med noget midlertidigt indtil 
facade renovation gennemføres om et par år. Tina fra KBS har bedt om tilladelse.  

• Alle medlemmer har godtaget at hullerne i facaderne bliver midlertidigt lukket af, indtil 
renovationen går i gang. 



 

Svupper til alle køkkener 
• Får vi købt ind. 

Hjertestarter 
• vi får forhørt os om der kan blive sat en op i området. 

 

Forslag fra beboere 

• Nye/flere kurve i vaskekælderen 
• Vi får købt nogle nye ind. 
• Reparation af lamperne over postkassen 
• Vi får købt nogle nye pærer ind og får dem skiftet. 
• Oftere tømning af miljøcontainer (pap, metal-glas og småt brændbart) 

o Pap bliver 14 dags tømning fremover, KBS har haft problemet flere steder og vi 
ryger med på deres løsning 

 
Næste møde 
Der kommer ikke flere møder i denne bestyrelse. 
.  
 


