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REFERAT FRA STORMØDET D. 06.10.2022 
 

1. Valg af dirigent:  

Jens Kristian 6F 

 

2. Valg af referent:  

Tommy 2G 

 
3. Kort status på renovering af badeværelser i A husene og fælleshuset. 

Det går stille og roligt fremad. 6F til 6K er snart færdige. Helle mangler en fuge i bruserummet 
som tømreren skal lave. Peter og Birgitte B har et forslag som går på at saniteten og inventar 
skiftes på badeværelserne i fælleshuset, og at vi bevarer klinkerne. Dette er besluttet. Der skal 
en ny silikonefuge i bunden. Peter og Birgitte B arbejder videre.  

 
4. Kort status på renovering af gavlene i 2D og 2E. 

Gavlene er færdige og Peter siger at arbejdet med 2D`s gavl er flot. 
  
5. Status på fornyelse af stue i fælleshus:  

Der bliver lavet et arbejdsmøde den 29/10, hvor arbejdsgruppen koordinerer hvad der skal 
laves.  

 
6. Status på fællesspisningen:  

Linda siger at der skal 88 til at lave mad i en periode på 8 uger. Og med os der laver mad kan 
vi dække 70. Det kan afhjælpes ved at der kun er 2 til at lave mad om fredagen. I sidste 
periode var der 4 aflysninger. Prisen skal måske justeres. Bestyrelsen kigger på det. 

 
7. Arbejdslørdag den 12/11  

Forslag om at tømme loftrummet for at få ryddet op. 
 

8. Julefrokost 4/12  
Bestyrelsen kigger på det. Sen frokost om dagen. 
 

9. Evt.  
Vi har haft besøg af S P Jensen til at rense kloakkerne ved foran fælleshuset, da vi har haft 
problemer med fugt i væggene i fryserummet og vand på gulvet. Rene har lavet en af tale med 
dem at de kommer fast hver andet år og renser foran fælleshuset og på terrassen ved 
fælleshuset.  
Dorte tog problematikken om el op. Vi har Nordlys. Hvordan kan vi spare på strømmen. 
Steffen foreslog at vi skifter til LED pærer i fælleshuset, og han kigger på spareløsninger. Obs 
på vask og tørring. Vi køber et par tørrestativer. 

 

 


