
Ref. Af bestyrelsesmøde mandag d. 2 oktober 2017. 

 

Tilstede var: Rasmus, Andrea, Hasse, Niels og Lone. 

Afbud: Lejla. 

 

 Hvad vil vi med Petersborgvænget? 

Den lader vi stå åben. Der er faktisk til sidste års beboermøde, blevet stemt JA til, at 

beboerne sammen laver et visions dokument. Tror at det hed: Hvad er et godt PV for dig? 

 

 Vaskemaskine i lejlighederne - forespørgsel fra beboere? 

Det er ikke tilladt at installere vaskemaskiner i lejligheden, grundet, at bygningen ikke kan 

holde til det. Især pga. at man øger risikoen for, at folk tørrer tøj i lejlighederne. Lone og 

Niels laver et skriv til alle beboere som handler om, at der skal styr på installationerne af 

folks opvaskemaskiner. Det er Niels som skal lave dette eftersyn. 

 

 Smæklåse: 

Niels installere to smæklåse, så de passer på de andre vaskerier.   

 

 Ref. af afdelingsmøderne. 

AL (Andrea) tager ref. Af vores bestyrelsesmøder, skriver dem rene og sender det ud. 

Referater er vores arbejdsværktøj og giver alle muligheden for, at holde styr på nuværende, 

kommende og afsluttede sager. 

 

 Hvor tit skal vi mødes? 

A.) Møderne ligger op af netværksmøderne. Dvs. den første mandag, i hver anden måned. 

KL. 18.00-18.30 Netværksmøde. 

Kl. 18.30-19.00 Kontoraften. (Beboere kan komme) 

Kl. 19.00-20.00 Bestyrelsesmøde. 

B.) Niels deltager på vores netværksmøder -og på vores bestyrelsesmøder. Det samme 

gælder vores suppleanter: Lejla og Hasse. Dvs. 6 møder om året. 



 

 Bil vask: 

Der er udfordringer med at folk udefra kommer og vasker bil. I første omgang lukker Niels 

rummet af fra November- April. I den periode, har bestyrelsen mulighed for at tænke sig 

om. En af forslagene kunne være, at man sætte et betalingssystem på vandet. I gamle dage 

kostede det 5 kr. pr. ??? Hvad har vi af muligheder i dag, 2017? 

 

 

 Eventuelle: 

 

Vi plejer efter bestyrelsesmødet at gå ud og byde nye beboere velkomne, er der stemning 

for, at vi fortsætter med den tradition? (Dette punkt kom ikke op på mødet, det er et jeg har 

glemt, så vi kan bare tage det på vores næste møde) 

 

 

 
 

 


