
 
 
 
Bestyrelsesmøde 6. december 2007 
 
Tilstede: Karin, Tom, Trine og Jørgen 
Referent: Jørgen 
 

1. Formanden orienterer 
2. Fritz’s punkt 
3. Internet 
4. Elmåler i vaskekælder 
5. Ventilator i tørrerum 
6. Låse 
7. Vinduer 
8. Eventuelt 

 
 
1. Formanden orienterer 
Der er blevet malet i vaskerum, tørrerum og 
baderum. Bestyrelseslokalet er klar til maling.  
 
Tom har sagt goddag til Brian, som er 
viceværtafløser. Der er lavet aftale om, at han 
er her 10 timer i alt om ugen. Der vil være 
kontortid mandag fra 9-10, onsdag fra 16-17 
og fredag 7-8 i tidsrummet fra mandag den 
10. december til i starten af januar. Det vil 
blive annonceret på opslag i opgangene. 
 
Der har været møde med administrator om 
foreningens regnskab. Emner til bestyrelsens 
årsberetning er blevet diskuteret. Trine laver 
udkast og de øvrige bestyrelsesmedlemmer 
supplerer. Kirsten udsender materiale til 
generalforsamling den 19. december. 
 
De punkterede vinduer er drøftet med 
administrator – ved gennemgang af 
vedtægterne er det blevet klart at det er 
foreningens ansvar. Der vil blive taget 
initiativ til at udbedre skaderne i det nye år. 
 
 
2. Fritz’s punkt 
Intet at bemærke 
 
 

 
 
 
 
 
3. Internet 
Der er stadig et mindre underskud på internet-
kontoen. Trine jagter det.. 
 
 
4. Elmåler i vaskekælder 
Kirsten gjorde opmærksom på at det ikke er 
til at se, hvilken måler vaskemaskinerne kører 
på. Jørgen har bedt Fritz finde ud af det. 
 
 
5. Ventilator i tørrerum 
Jørgen skriver til Johan for at høre, hvor 
ventilatoren er, så den kan blive sat op i det 
nye tørrerum. 
 
 
Låse 
Priserne bliver taget med på 
generalforsamlingen. 
 
 
Vinduer 
Malerne har været her for at reparere 
vinduerne i de lejligheder, hvor der er gjort 
indsigelser overfor efterårets arbejde. Der 
bliver skrevet et brev til de pågældende 
lejligheder for at få en tilbagemelding om, 
hvorvidt arbejdet nu er udført tilfredsstillende. 
Herefter tages kontakt med Henrik Lind igen. 
Karin skriver brevet. 
 
 
Eventuelt 
Intet at bemærk 
 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 
umiddelbart efter generalforsamlingen den 

9. januar. Der afsendes indkaldelse til 
generalforsamlingen den 19. december 


