
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 7 
den 3. oktober 2011 

Fremmødte: Otto Wikkelsø, Henrik Kay og Kirsten Ugilt 

1. Formanden bød velkommen. 
2. Otto blev valgt til dirigent. 
3. Gennemgang af beslutninger på afdelingsmødet 23. august: 

ad. 1. Der sættes ikke-ryger skilte op i opgange 
ad. 2. Flisearealer samt borde/bænke drøftes med JT med henblik på udførelse i 2012. 
ad. 3. Drøftes med JT som ad. 2. 
ad. 4. Drøftes med JT som ad. 2. 
ad. 5 Strynøvej er kontaktet og indkalder. Vi laver en samlet løsning for fælles arealet, 
ad. 6. Fodboldmål og stålhegn drøftes med JT. Forslag uden finansiering, 
ad. 7. JT undersøger økonomi i udskiftning af melamin kontra pudsning/tapet ved vinduer, 
ad. 7. JT og afdelingsbestyrelsen drøfter plastvinduer i kældre. Plan forelægges næste 

ordinære afdelingsmøde, 
ad. 7. Dørtelefoner. Afdelingsbestyrelsen sørger for overblik over fejl. Derefter drøftes 

omfanget. Afdelingsbestyrelsen ønsker overblik over udgifter til reparationer siden 
installation, 

ad. 8. Klæde på rulle i vaskeri udskiftes. 
ad. 8. Vaskekurve repareres, defekte udskiftes. Kortlæser ved hoveddør efterses. 
ad. 8. Tagrender bør renses. Der er grønne vækster i blok 8-10-12 op til 30-40cm høje! 

4. Printer indkøbes. Canon i-SENSYS MF8380Cdw. 
Der indkøbes legeredskaber som ishockey/fodbold mål, boldtræ, bolde m.m. for 
afdelingsbestyrelsens midler. 

5. OW indleder drøftelser med JT om hoveddøre og døre til cykelkældre. 
6. Der udsendes nyhedsbrev, når der har været møde med afd. 8. 

Emner: Gratis udlån af bestyrelseslokale til beboeraktiviteter som f.eks. kaffeklub, 
strikkeklub, kortspil m.m. 
Hvem vil male kælderdøre selv? 
Planlægning af sommeraktiviteter. 
Stop med at smide brød ud til fugle, rotterne tager det. 
Aviser og blade i dertil indrettede containere. Det er for dyrt at smide i vores dagrenovation. 

7. Telefonpenge til afdelingsbestyrelsen gives til OW. 
8. Næste møde er mandag den 7. november kl. 19.00. Beboernes time sættes til 30 minutter. 
9. Spørgeskema runddeles til alle lejligheder. 

Referent: Otto Wikkelsø 


