
Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen, FAB, afd. 403, 6.2.2020

Til stede: Steen, Ove, Günes, Lene og Mette + Jens (suppleant)
Referent: Mette

1) Gennemgang af dagsorden
Ikke nogle ekstra punkter.

2) Nyt fra formanden
• Arbejdet med p-pladserne starter torsdag den 13/2 og forventes at vare 5 uger alt efter vejr og

uforudsete hændelser.
• Arbejdet med boilerrummet i F påbegyndes 10. februar.
• Der var møde i organisationsbestyrelsen i januar — Steen var bortrejst. Jens deltog fra afd. 403

3) Ændring af vedligeholdelsesreglementet ift. savsmuldstapet contra filt — hvem udarbejder forslag til
afdelingsmødet?
Mette laver udkast og vender med Steen.

5) Ny procedure for regnskab jf. mail fra Dinah — hvordan gør vi?
Mette stårfor at lave regnskab. Husk at bonner skal afleveres til Mette.

6) Mappe med gamle referater fra afd.best.møder
Steen har lavet mappe med div. (husorden, beboermappe, vedtægter, mv.) og en mappe med referaterfra
afdelingsbestyrelsen. De kommer til at stå i bestyrelsens depot.

7) Forslag fra beboer vedr, ændring af vasketider (se nedenfor)
Steen har talt med beboer og aftalt at hun kommer ned inden afdelingsmødetså vi lige kan løbe forslaget
igennem så det kan lægges op som forslag til afdelingsmødet.

8) Status på kælderen i blok A
Tilstanden skifter lidt mellem at se ok ryddeligt ud og være utilgængeligt for beboere pga. byggematerialer og
møbler, mv. Det aftales af bestyrelsesmedlemmerne går forbi jævnligt og holder øje med hvordan det ser ud.
Hvis det bliver slemt så drøftes situationen igen på et kommende møde.

9) Evt.
Bogkælderen — der laves nyt opslag som hænges i vaskekældrene.



Afdelingsbestyrelsesmøde 2.1.2020, FAB, Afd. 403

Til stede: Günes, Steen, Ove og Lene
Afbud: Mette
Referat: Lene

Note: Mødet 7.11.2019 blev aflyst pga. håndværkere ifælleslokalet. Mødet i december blev afholdt
som fælles jule-arrangement for hele afdelingen.
1) Gennemgang af dagsorden
2) Nyt fra formanden
3) Evaluering af det ekstraordinære afdelingsmøde 4.11.2019
4) Evaluering af julearrangementet i december
5) Opfølgning: Er Oves nummer fjernet fra trailerudlejningssedlen?

( 6) Opfølgning: Udsyn ved udkørsel fra blok E — er det fikset?
7) Opfølgning: Skilt til brand og redningskøretøjer — status?
8) Opfølgning: Billardkælderen — lever den?
9) Opfølgning: Er husorden blevet rettet til og lagt korrekt på hjemmesiden?
10) Forslag fra beboer vedr, ændring af vasketider (se nedenfor)
11) Evt.
ha) Ved fraflytninger hvor der skal skiftes tapet så skifter vi pt. til savsmuldstapet. Per har foreslået at vii
stedet skifter til filt da det her er nemmere at lave pæne reparationer samtidig med at det er mere
tidsvarende. Kan bestyrelsen godkende at vi ændrer i retningslinjerne?

Hej
jeg flyttede ind for et år siden og har det sidste halve års tid holdt øje via vaskeappen omkring vasketider.
Det jeg lægger mærke til er at stort set ingen bruger 3 timer på vaskemaskinerne heller ikke selvom der
feks er kogevask iblandt. Jeg er klar over at det før har været oppe og vende og blev droppet at lave feks 2
timers vasketider, da man ikke mente folk kunne nå at blive færdig.Jeg tænker der må være en del der i
hverdagen ikke kan nå hjem til kl 16 hvor der er den sidste bookede tid og må køre på chancetid lige som
mig,så jeg vil tillade mig at komme med et forslag

Kunne man lave 2 timers vasketider, hvor tørretumblertiden ikke var en del af de 2 timer, men udover da
jeg tænker de næste der skal vaske jo lige skal vaske før de skal bruge tumblern,tænker ikke den behøver
være en del af den rene vasketid Det kunne jo også være en mulighed at booke dobbelt tid hvis man
har et stort behov, ser ihvertfald nu at stort set ingen bruger ren vasketid i 3 timer,så det kunne jo frigive
en del flere vasketider, feks lidt senere tider også til dem som er senere hjemme fra jobbet end kl 16

Måske man kunne prøve det i en periode, hvis ikke det koster en formue at lave det om og så se om det
fungere??

(2)



1. Altok
2. Ingen bemærkninger.
3. Ekstraordinært afd. møde. Alt forløb fint.
4. Der var stor tilslutning tH vores julearrengement, alle håber at det kan gentages.

Bankospillet var et hyggeligt indslag.
5. Tlf. nummeret er rettet.
6. Hækken ved blok E er klippet, fint.
7. Per mangler tilbagemelding vedr, skilt.
8. Billardkælderen holder sabbatår.
9. Steen følger op på husorden, da den rettede stadig ikke er lagt op.
10. Forslag vedr, ændring af vasketider, tages op på næste afdelingsmøde.
11. Evt, intet.
12. Det blev besluttet at der fremadrettet bruges filt / glasvæv, når der udskiftes ved

fraflytn inger.
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