
 
Referat af bestyrelsesmøde den 1. november 2022, kl. 17.30. 
 
Tilstede var: Teiz, Parthia, Helle, Patrick og Mathilde.  
 
Dagsorden 
 
1. Valg af referent 
Helle blev valgt. 
 
2. Valg af ordstyrer 
Helle blev valgt. 
 
3. Bordet rundt 
Det roder meget i vores fælles værksted. Der står mange effekter, som vi formoder ikke skal bruges mere, 
og som vi gerne vil have ryddet op i. Vi vil derfor foretage en ”vinterrengøring” i rummet, og derfor bedes 
alle, der har effekter eller lign. stående i værkstedet, markere disse tydeligt med navn og adresse, såfremt 
de IKKE skal smides ud. Alt andet vil blive fjernet senest den 20. november af viceværten.  
 
Vi har også erfaret, at nogle af ejendommens børn har en tendens til at gå ind og tage brædder og lign. fra 
værkstedet med ud i gården, lige så vel som de roder rundt inde i storskraldsrummet, hvor de finder 
effekter, som ender med at flyde på fællesarealerne. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man instruerer 
sine børn i at lade være med dette fremover. Derudover vil døren til værkstedet blive udskiftet med en dør 
med automatisk smæk, som måske kan være medhjælpende til, at der ikke vil være lige så megen ikke-
værksteds relaterede aktiviteter i rummet fremover. 
 
I forbindelse med en ombygningssag er bestyrelsen blevet opmærksomme på, at der på vores hjemmeside 
florerer et gammelt dokument om processen i forbindelse med ombygning. Det var fra 2014 og er 
naturligvis forældet. Det skal vi beklage, og de rette informationer er nu at finde under punktet 
”Retningslinjer for godkendelse af bygningsarbejder” på hjemmesiden. 
 
4. Elcykler og almindelige cykler i cykelkældrene  
Vi er blevet opmærksomme på, at flere og flere er begyndt at lade deres batterier til deres elcykler op via 
stikkontakterne kælderen. Det er ikke det, stikkontakterne er tiltænkt; De er til brug for arbejder og lign., 
der vedrører hele ejendommen. Vi henstiller derfor til, at man oplader sine cykelbatterier (og evt. andre 
opladningsaggregater) op i sit eget hjem. 
 
Desuden vil viceværten snart påbegynde oprydning i samtlige cykelkældre og fjerne alle cykler, der ikke er i 
brug mere. Viceværten vil sørge for at give information om afmærkning m.v. 
  
5. Fælles kælderrum 
Vores vicevært har gjort os opmærksomme på, at der er så meget rod i nogle af fælleskælderrummene, at 
det er umuligt at komme til ejendommens fælles installationer. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at 
alle tjekker deres kælderrum og sikrer sig, at fjerne diverse effekter/rydde op foran installationerne, så de 
bliver tilgængelige igen. Hold øje opslag fra viceværten om oprydning. 
 
6. Evt.  
Intet under dette punkt. 
 
 
Godkendt af bestyrelsen den 6. snovember 2022. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 7. december 2022. 


