
Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen, FAB, afd. 403, 5.3.2020 
 

Til stede: Lene, Steen, Günes, Ove, Djorde (suppleant), Jens (suppleant) og Mette 
Referent: Mette 
  
1) Gennemgang af dagsorden 
Se under evt. 
  
2) Nyt fra formanden 
Alle kælderrummene skal registreres så VIBO kan få overblik over hvilke rum der hører til hvilke lejligheder. 

Der udarbejdes seddel som uddeles til hver lejlighed hvorpå man kan notere sit kælderrumsnummer 

hvorefter sedlen afleveres i Pers postkasse. 
Blødvandsanlægget laves klar til blok E i næste uge. 
Soklerne trænger til ny maling og Per vil male efterhånden som han får tid. Bestyrelsen beslutter at de skal 

males grå. 
Skraldemanden er nu to gange kørt på bommen fordi der er sving. Det besluttes at Per ved lejlighed fjerner 

det grønne så skraldemanden kan køre lige på i stedet. 
  
3) Udskiftning i bestyrelsen – herunder ansvar for regnskabet 
Mette fraflytter boligselskabet og udtræder derfor af afdelingsbestyrelsen. Jens er på seneste afdelingsmøde 

valgt som 1. suppleant og indtræder derfor på Mettes plads. Djorde er nu eneste suppleant. 
Lene overtager ansvaret for regnskabet. 
  
4) Status på arbejdet med p-plads 
Der var møde i fredags og tidsplanen holder umiddelbart. Hvis vejret holder så bliver det formentlig færdigt 

27/3. 
  
5) Status på arbejde med boilerrummet 
Det burde komme op at køre i denne uge. 
  
6) Fastelavnsarrangement – evaluering 
Arrangementet var en succes trods dårligt vejr. Det var hyggeligt og godt at vi holdt fast i arrangementet. 
  
7) Fejl på infodokument i vaskekælder vedr. tiderne 
Det er nu rettet. 
  
8) Opdatering af oversigt over kontordatoer 
Det er rettet. 
  
9) Nyhedsbrev fra VIBO 
VIBO er begyndt at lave nyhedsbrev og har tilbudt at sende det til alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen 

synes det er en god idé. 
  
10) Evt. 
Vi har modtaget tilbud på fælles internet (Bydelsnet) fra Fibernet (Novomatrix)(pris ca 69kr/md mod Yousee 

ca 270kr/md). Der ses dog fordel ved at blive hos Yousee da VIBO styrer det for 7000 husstande. Hvis vi 

siger ja til fibernet så står vi alene og ved ikke hvordan priserne bliver næste år (og kan frygte 

prisstigninger). Bestyrelsen foretrækker at forblive hos Yousee men alle beboere har muligheden for at stille 

det som forslag til afdelingsmødet. 
Hvis vi skal kunne håndhæve at parkering er forbeholdt beboere så skal der opsættes sorte EU-godkendte 

skilte. Per vil sørge for nye skilte. 
Mette printer de seneste referater og medbringer dem til næste møde mhp. underskrifter. 



 


