
Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2022, kl. 19.00. 
 
Til stede var: Zina, Teiz, Parthia, Mathilde, Andreas, Patrick og Helle. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Helle blev valgt. 
 
3) Bordet rundt 
Viceværten holder skarpt øje med møl i det næste stykke tid. Så HUSK, at hvis du ser møl i din lejlighed eller 
på fællesarealerne, så giv viceværten besked.  
 
Der er stadig nogle steder på ejendommens fællesarealer, som vi gerne vil have strammet op på. Dette 
beder vi viceværten tage en snak med vores rengøringsfirma om.  
 
Vi har bemærket, at der er et par brædder på tagterrassen, der godt kunne trænge til en udskiftning. Vi vil 
bede viceværten undersøge det, og vurdere, om vi kan finde en løsning på det. På længere sigt formoder vi, 
at gulvet på hele tagterrassen skal udskiftes, men vi håber at vi i første omgang kan klare os med en mindre 
reparation. 
 
Så vidt vi er orienteret, vil der blive sprøjtet mod skægkræ i september. Hold øje med beskeder 
desangående i Probo og via eventuelle opslag i opgangene. 
 
4) Altangruppen 
Tirsdag den 14. juni afholder altangruppen et beboermøde, der handler om foreningens økonomi i 
forbindelse med planerne om altaner på ejendommen. Det er kl. 18.15 i Tårnværelset i Absalon og alle er 
selvfølgelig velkomne. Repræsentanter fra bestyrelsen vil også deltage i mødet, og her fremlægge tre 
finansieringsmuligheder, som vi har udarbejdet en oversigt over.  
Oversigten er vedhæftet denne mail, ligesom referatet. 
 
5) Probo 
Vi kunne godt tænke os et system, som vi alle kunne bruge til interne opslag, diskussionsfora m.m. Da vi i 
sin tid fik Nord som ny administrator, fik vi også ProBo, men de fleste af os kender faktisk ikke alle 
funktionerne i systemet, og vi vil derfor i løbet af efteråret holde et møde med ProBo, som kan give os en 
fyldestgørende oplæring i brugen af programmet, så vi måske med tiden kan bruge ProBo mere effktivt. 
 
6) Evt. 
Intet under dette punkt. 
 
Bemærk: 
Dette var det sidste bestyrelsesmøde på denne side af sommeren. Bestyrelsen holder nu sommerferie frem 
til den 10. august. I denne periode må I derfor påregne længere svartid på jeres henvendelser. 
 

Vi ønsker jer alle en pragtfuld sommer!  
 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 10. juni 2022. 


