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Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tilstede er Kim (formand), Niels-Kristian, Nicklas, Nadia, Kresta (suppleant) og Tobias 
(suppleant) 
 

- Den nye bestyrelse aftaler at mødes fremover hver den første onsdag i måneden. 
Næste møde er d. 7. sep. 

- Bestyrelsen overvejer at spørge Stefanie, om hun har lyst til at fortsætte som 
medlem, da hun ikke har været i kontakt med bestyrelsen længe. 

- Efter planen skal Stefanie og Nadia på valg i 2017. 
- Bestyrelsen vælger Niels-Kristian som næstformand. 

 
- Fordeling af arbejdsopgaver: 

o Nadia står for opdatering af webside. Afhentning af post hos E.K. 
Administration A/S, Rådhusstræde 3 

o Kresta er tovholder på de to årlige fælles arbejdsdage. 
o Niels-Kristian og Nicklas er ansvarlige for beboerrum, sørge for at nøglen 

bliver lagt i postkassen, hvorefter bestyrelsen afleverer nøglen i cafeen. 
Besvarelse af bookinger. Kontrol af rengøring. En gang om måneden bliver 
der foretaget en grundig rengøring. Skiftetider har hidtil været onsdag kl. 
12.00. 

o Kim står for fakturering, viceværtkontakt, postkasse, håndværkerkontakt, 
byggeudvalget. 

o Kresta og Tobias er ansvarlige for at besvare generelle henvendelser på 
mails. 

 
- Bestyrelsen vil gennemgå, hvad der mangler at blive gjort på næste arbejdsdag og 

vil opfordre andelshavere til at komme med forslag til, hvad der mangler at blive 
gjort. Der vil blive hængt en seddel op på opslagstavlerne i opgangene, hvor folk 
kan skrive forslag på. 

- Næste arbejdsdag bliver søndag d. 2. oktober. Det vil blive offentliggjort på 
websiden, samt der vil som sagt blive hængt en seddel op i opgangene. 

- Viceværten står for generel vedligeholdelse – han kommer ud hver tirsdag. 
- Det er muligt, at der kommer en ekstra generalforsamling. Der er problemer med 

smørrebrødscafeen – kommunen kan ikke acceptere den nuværende løsning mht. 
udsugning pga. brandfare. Kommunen vil have, at der skal bores hul hele vejen op 
til taget (mindst 40 cm. i diameter). Ved en tidligere generalforsamling blev det 
vedtaget, at foreningen ikke ønsker et sådan rør. 

- Andelshavere kan melde YouSee fra. Det skal gå igennem bestyrelsen. 
- Vil bestyrelsen give en fuldmagt til byggeudvalget? Bestyrelsen føler et behov for at 

tale sammen med administrator samt internt, før bestyrelsen træffer en beslutning. 


