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Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmødet den 11. januar 2022 
 
Mødt: Berit, Betina, Jannie, Jens-Erik, Lizzi, Lizzie, Thomas, Torben. 
Indbudt: Sune, Jan Forsberg. 
Ikke mødt: Martin 
 
1: Nyt kælderrum. 
 
Bestyrelsen er utilfreds med det tildelte kælderrum.   
Sune kommer med nogle datoer til rundvisning i kælderen sammen med bestyrelsen. 
 
 
 2:  Omdelerrum. 
 
Jan orienterede: Årsag til inddragelse af kælderrum er af driften har behov for et rum, hvor man kan 
kører direkte ind med pallevognen. Rummet bruges til opbevaring affaldsposer.  
Selvfølgelig beklageligt og rigtig ærgerligt at driften ikke har taget dialogen med bestyrelsen, inden 
man igangsætter dette. 
For måske at imødekomme alles interesser, synes jeg at vi sammen måske kan se på muligheder for 
at løse det til alles bedste. 
Der findes et ledigt rum ved rundvisningen i kælderen. Debatten blev flyttet til punkt 7 på 
dagsorden. (se dette punkt) 
 
3. Placering af tøjcontainer. 
 
Containeren til genbrugstøj sættes op af udbyder.  
Bestyrelsen vedtog at containeren placeres ved molokkerne ved parkeringskælderen. 
 
 
4. Indkommende post – Herunder mail 
 
En beboer har ønsket en cykelplads til en trehjulet el ladcykel i det indelukkede parkeringsområde. 
Det tages op på næste ordinære bestyrelsesmøde. 
 
 
5. afdeling tjekliste. 
 
Branddør til cykelrum. 
Døren er blevet repareret og dørpumpe justeret.  
Økonomi 1600 kr., Nødvendig Reparationen. er udført, men døren er ikke færdig.  
Der rekvireres SMART AIR hos Shark Sikring og teknik, så døren fremover betjenes med brik. 
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6. Hængepartier fra referat af 2. november 2021 
 
Låse i informationsskabe 
 
Der er IKKE udskiftet cylinder. I afdeling 605 er der 3 forskellige nøgler til skabene. 
Bestyrelsen er i besiddelse af 1 kopi af den blå Ruko samt kopi af sort nøgle nr. 2. 
Dette punkt ønskes driften der en dialog omkring. 
 
 
7. Igangsættelser 
 
Omdelerrum 
 
Årsag til inddragelse af kælderrum er at driften har behov for et rum, hvor man kan kører direkte 
ind med pallevognen. Rummet bruges til opbevaring affaldsposer.  
Selvfølgelig beklageligt og rigtig ærgerligt, at driften ikke har taget dialogen med bestyrelsen, inden 
man igangsætter dette. 
For at måske at imødekomme alles interesser, synes jeg at vi sammen måske kan se på muligheder 
for at løse det til alles bedste. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at den nye omdeler ikke skal stillet ringer end tidligere. 
 
 
8. Diverse opfølgning udenfor referat 
 
 Byggeaffald 
 
Driften har indskærpet overfor RIK Byg at der skal ryddes op – Dette er sket. 
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