
Bestyrelsesmøde 15. september 2020 (Note/referat) 

 

Deltagere: Rikke-Charlotte, Abdullahi, Per, Emil, Jan og Jean (referent). 

Elektronisk formøde med driften, spørgsmål og svar                                                                          

Er det muligt at bestille mavebælter til kildesorteringscontainere? Driften bestiller.                                      

Status på vedligeholdelse af grønne områder? Driften kigger på afvandingskanaler og ukrudt.                       

Er det muligt at kontakte Hovedstadens Beredskab og aftale en procedure? Driften arbejder på det. 

Vedtagelse om ansøgning af 25.000 kr. af aktivitetsmidler til projektor til Frb 118A: Det er OK. 

 

Forslag fra andre medbeboere: 

Skrald : Vi sender det videre til driften og spørger om forslagsstiller vil trække forslaget til fordel 

for at det bliver udført. Driften kan spørge hvor præcis hvor skal de stå? 

 

Hundetilladelse: (Bytte: men fleksible krav). Der er meget lydt i vores lejligheder. 

 

Vi ønsker Urafstemning. Eventuelt hundeudvalg. 

 

Fjernelse af cykler ved opgangene 

Jean skriver til forslagsstiller om forslag om flere cykelstativer. 

 

Forslag A affald: skaktene kan blive KRÆVET lukket fra arbejdstilsynet eller kommunen. 

Både i A og B skal både omkostninger og besparelser med. 

Vi skal understrege, at vi anbefaler den billige løsning. 

 

Åbne/Fixe på Øen 

Bestyrelsen stiller to forslag om fremtidig genbrugs/affaldsløsning. 

 

Nye køkkener: 

(Hvis man vil indsætte et nyt køkken, så skal man have det godkendt.) 

Når man overtager lejligheden skal der ikke være en muggen hylde. 

 

Kollektiv råderet gange to 

Jean spørger Ninna driftschef om svar. 

 

Mulighed for vask på 30 grader 

Jean spørger Ninna om svar. 

Vi spørger driften om, hvad den egentlige temperatur er. 

 

Problem: Vores forslag er ikke på hjemmesiden Digital Dialog, blandt andet fordi de ikke er klar. 

 

Eventuelt 

Rørprojektet larmer fra kl.05. Vi stiller spørgsmål 

 

Note fra samtale med Ninna 

 

Forbud mod forsamling af unge – (ringe til politiet og klage over støjgener – vi kontakter politiet 

omkring et skilt) 

 

Råderet Køkkener Man kan bruge sin individividuelle råderet. På grund af kommende renoveringer 

kan vi ikke få lån til individuel råderet. 



 

Vask ved 30 grader: Driften hænger en vejledning op i vaskeriet. 

 

Spisebillet, når afd.mødet er slut. Børnepasning i Beboerhuset. 

 

 

 

 


