
Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 13/04-2021 

Kl. 13.00 - Fælleslokalet 

Velkomst  

1.Valg af referent Ina 

2.Valg af dirigent Birte 

3.Godkendelse af referat fra best.møde 23/03-21 Blev aflyst 

4.Trivselsundersøgelsesskema  

Blev gennemgået og tilrettet 

5.Klagevejledning til opgange og postkasser  

Blev gennemgået og tilrettet. Skal udsendes/ophænges på gult papir med 

sort skrift – Ejendomskontoret skal stå for udskrivning. Omkring gult papir 

aftaler vi nærmere 

6.Skrivelse nye medlemmer til bestyrelsen  

Blev gennemgået og tilrettet. Skal udsendes/ophænges på gult papir med 

sort skrift – Ejendomskontoret skal stå for udskrivning. Omkring gult papir 

aftaler vi nærmere 

7. Rengøringsfirma og deres mangel på rengøring  

Rengøringsfirmaet lever på ingen måde op til kontrakten. Trapperne: De 

månedlige opgaver udføres ikke, og den ugentlige er mangelfuld. Vaskeriet: 

Meget dårlig rengøring. 

DER SKAL INDHENTES TRE TILBUD FRA ANDRE RENGØRINGS-

VIRKSOMHEDER, HANS HENRIK SKAL IND OVER, DA KONTRAKTEN SKAL 

TILRETTES IFT. DEN VI HAR NU, HVOR NOGET IKKE EKSISTERER LÆNGERE 

8.Juletræer fjernes/lys tændes og slukkes   



Det blev besluttet, at julelyset fremover tændes hvert år den 15. november 

og slukkes den 1. marts. Efterfølgende skal juletræerne fjernes indenfor en 

uge efter julelyset er slukket 

8. Evt. opstilling af boks ved containergården  

En boks til ting til de udenlandske hjemløse er desværre ikke muligt 

9.Bestyrelsesmøde næste gang  

18. maj 2021 kl. 13.00 i Fælleslokalet (evt. vores bestyrelseslokale) 

10.Bordet rundt/evt.  

Evt. runde bænke til begge ender af gården 

Hundesposeskraldespand bruges til alt skrald. Posen skjuler teksten der 

fortæller, at den er til hundeposer. Men vil sikkert ikke have nogen 

betydning, hvad der står på skraldespanden, den vil stadig blive brugt til alt 

skrald  

Rasmus lukker stadig ikke døren i kælderen 2h (ind til gang til bla 

ejd.funktionær rummet og Fælleslokalet), der  ikke er nødvendig at have 

åben ift. til hans arbejde. Dette skal han gøres opmærksom på. 

Generelt er det ikke rart, at vores kælderdøre står åbne som de gør hen 

over arbejdsdagen. De døre der selvfølgelig er nødvendige at have stående 

åbne ift. dagens arbejde, kan stå åbne, men SKAL lukkes når Rasmus går 

hjem 

 

Gennemgang af alle lokaler udsættes til 1. best.møde Pia kan deltage i 


