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Dagsorden

1. Godkendelse af referat

2. Meddelelser

a. Maks/Bjørn

b. Yvonne

3. Økonomi

a. Afvaskning af opgangene

b. Aflåsning af Havremarken

c. Reparation af strygeruller

d. Vild med Vilje

4. Oprydning

a. i cykelskuret

b. i vaskekælderen

5. Sociale tiltag

a. Fastelavn

b. Spilleaften

c. Opgangsmøder

6. Indretning af bestyrelseslokale i Havremarken

a. Møbler

b. Kaffemaskine

c. Papir

7. Evt.

Referat af bestyrelsesmødet den 17. februar 2022

Til stede: Maks, Yvonne, Hanne, Keith, Kevinl, Lars. Afbud: Gitte, Sarah, Joachim. Fraværende:

Morten.

1. Referatet blev godkendt

2. Meddelelser

a. Maks’ meddelelser fremføres under økonomi

b. Yvonne – vi har følgende til rådighed - 5.000 kr. til fester, 2.000 kr. til beboermøder og 10.000

kr. til bestyrelsen, 2.000 kr. til kontorhold – indkøb af papir, kaffemaske, osv.

c. Indkøb af møbler og istandsættelse af Havremarkens bestyrelseslokale aftales med Maks, og

udgiften betales af afdelingen.

3. Økonomi v. Maks



a. Afvaskning af opgangene – Hovedrengøring af opgangene vil koste 91.875 DKK. Da vi ikke har

budgetteret med det, vil ejendomskontoret arbejde på at lukke kloakken i nr. 101.

b. Aflåsning af Havremarken – ADK (adgangskontrol) koster 246.851 DKK. Låger og ADK ved

opgangene vil koste i alt 566.041 DKK. Maks sørger for at konkrete tal er på bordet, og Marie

Louise vil udarbejde et forslag, som vi kan stemme om til afdelingsmødet.

c. Reparation af strygeruller – en enkelt strygerulle koster 37.021 DKK. Vi har ikke penge til det

nu, men foreslår at beboerne stemmer om reparation/erstatning af strygeruller til

afdelingsmødet. Vi ønsker også at diskutere priserne i vaskekælderen, om det skal koste mere

at vaske, da vaskeriet giver underskud.

d. Vild med Vilje – det er meningen, at der skal være ukrudt foran opgangene. Vi må se hvordan

sommeren bliver, hvad der kommer op. Derefter vil vi fremsætte et forslag om hvad vi synes

skal ske fremadrettet.

4. Oprydning

a. Oprydning i cykelskuret vil blive sat i gang

b. Vaskekælderen – vi skal udarbejde et skilt om hvordan man bruger vaskekælderen, som

ejendomskontoret vil sætte op. Bl.a. ønskes der et forbud mod vask af gulvtæpper i afdelingens

vaskemaskiner. Generelt tager folk ikke hensyn til andre beboere.

5. Sociale tiltag

a. Fastelavn – afholdes fælles med andre afdelinger den 27/2/22.

b. Spilleaften – Sarahs forslag, vi tror på, at primært unge beboere vil være interesseret.

c. Opgangsmøder – vi afventer Nynnes input

6. Indretning af bestyrelseslokale i Havremarken

a. Maks vil give os et katalog, som vi kan kigge på til næste bestyrelsesmøde

7. Evt. –

Vi har besluttet, at Morten skal være suppleant og vil spørge Joachim om han har lyst til at

være suppleant. JO har sagt at han havde travlt med sine studier. Vores begrundelse er, at vi har  brug

for at bestyrelsesmedlemmer deltager i møderne. Lars og Keith vil indtræde i  bestyrelsen i stedet for

Morten og Joachim. Vi vil indsætte en paragraf angående bestyrelsesmedlemmers længerevarende

fravær i vores forretningsorden.

Næste møde finder sted den 31. marts 2022 kl. 18:00

Markvandring er aftalt til den 29. marts 2022 fra 16:00-17:00.


