
Referat fra bestyrelsesmødet den 20. januar 2022 

Til stede: Kevin Horsdal, Yvonne Christiansen, Hanne Dahlgaard, Sarah Elgeti, Lars Schunk, Nynne Kjøller Stadelund 

Afbud: Keith Horsdal, Gitte Greve Jørgensen, Joachim Ottensten 

Fraværende: Morten Hetmar Vestergaard 

Dagsorden 

1) Økonomi 

a) Afvaskning af opgangene 

b) Aflåsning af Havremarken 

c) Reparation af strygeruller 

d) Vild med Vilje 

2) Andet 

e) Oprydning i cykelskuret 

f) Vaskekælderen 

3) Sociale tiltag 

a. opgangsmøder 

b. Fastelavn 

4) Evt.  

Punkt 1) Økonomi 

a. Vi er ikke tilfredse med nuværende rengøringsstandard. Hvornår kan den nuværende kontrakt opsiges? 

Der ønskes en årlig rengøring af opgangene, som skal tilføjes i den nye rengøringskontrakt. Anmod Maks om at 

tage kontakt til RenEksperterne, som udfør et godt stykke arbejde i Nyelandshuse. Den nye kontrakt skal kunne 

opsiges af begge parter inden for de første 3 måneder.  

b. Anmod Maks eller Bjørn om at indhente et tilbud på aflåsning af Havremarken, og på hovedrengøring af 

opgangene med nuværende rengøringsfirma. 

c. Alle 3 strygeruller er gået i stykker. Hanne tror på, at de bliver brugt, og anmoder om at de enten erstattes eller 

lejes fremover i stedet for at købe nye. Kevin foreslog at man kun erstatter en strygerulle, som koster 38.000 

kr., hvis samtlige beboere kan få adgang til vaskekælderen i nr. 95. Spørg Maks om det kan lade sig gøre.  

d. Vild med Vilje – folk er utilfredse, hvem har ansvaret for pasning af fællesarealerne fremover?  

Punkt 2) Udsættes til næste gang 

Punkt 3) Sociale tiltag ved Nynne:  

 Opgangsmøder: tanken er, at bestyrelsen banker på hos beboerne, som inviteres til opgangsmøder. Vi skulle gerne 

rekruttere en kontaktperson i hver opgang, som mellemled mellem bestyrelsen og beboerne.  

 Spilleaften: Vi har aftalt at lave en spilleaften i marts eller april, hvor vi også vil reklamere for de kommende 

opgangsmøder. Boblberg ønsker at holde et oplæg til vores spilleaften.  

 Fastelavn afholdes den 27/2/22 i Fælleshuset på Christian Poulsens Vej for kvarterets børn og barnlige sjæle. Nynne 

sørger for at sætte opslag op.  

Punkt 4) Evt.  

 Ring til Marie Louise for at spørge om, hvor mange penge vi har til sociale aktiviteter, og hvor mange penge har vi til 

 kontorhold?  Hvor meget har vi til indretning af et bestyrelseslokale?  

 

Næste møde finder sted den 17/2/22 kl. 18:00.  


