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1. Velkomst
a. Introduktion af program
b. Diskussion om fremgangsmåde & program
2. Kapitel 5, stk 6: suppleanten indkaldes, når en beboerrepræsentant har langvarigt
forfald, ændring?
3. Spørgsmål:
.

Hvordan skal man kontakte beboerrepræsentanterne?

a.

Brev eller E-Mail

b.

Til formanden
4. Et fællesskabs Udvalget: Beboerlokalet

.

Pris af lejning

a.

Ændring af vedtægt:

i.

Kapitel 7, stk 4: Regler for brug af fælleslokalet skal godkendes på
beboermøderne.
5. Kapitel 2, stk 3:
.

“Samt husorden” skal skrives til sidst i stk 3.
6. Kapitel 6:

.

Hvor ofte er der møder? efter behov.
7. Husorden:

.

Hus ordnings udvalg
8. 6. vedtægtsændringer forslag:

.

Jørgen lehmann.

Dette er ikke vedtaget

a.

Kapitel 2, stk 3

Dette er vedtaget

b.

Kapitel 4, stk 5.

Dette er vedtaget

c.

Kapitel 4, stk 6.

Dette er vedtaget

d.

Kapitel 5, stk 6.

Dette er vedtaget

e.

Kapitel 7, stk 4.

Dette er vedtaget

f.

Hele regelsættet

Dette er vedtaget

Punkt nr 3.
1. Beboer kontingent
a.

10 kr/måneden

b.

20 kr/måneden

20 stemmer for, 3 imod, 2 ikke givet stemme, vedtaget

2. Revisor
.

Niels Rydh, B3 stuen th

Eventuelt
1. Vinduespudsning
2. Indretning af møbler til fællesområder
a.

Beboerlokalet

i.

Rengøring 1 gang om ugen

ii.

Møbler kommer (forhåbentligvis) inden for en uge
b.

Tagterrasser

c.

Kajak Rummet

.
3. Rengøring i opgang og udenfor
.

Hver tirsdag

a.

Dørmåtte til gård indgang

b.

Kost i hver opgang

c.

Sement Pletter i opgang

.

Bør være færdig i september… Det er det ikke blevet.
4. Opsætning af skraldespand i gården. Askebærer på tagterrasser.
5. Hunde-og katte afføring
6. Cykelparkering
.

Ingen motorcykler

a. Flere cykelstativer
b. Cykler der ikke bruges i nogle sæsoner, bør sættes i kælderen
g. Lys i gården og i opgangen

a.

Michael siger, at der er følere på lyset

b.

Svagere pærere i opgangen og gården
8. Skraldespande

.

Skilte på skraldespandene
9. Brandsikring
10. Navne på ringeklokken

.

Skriv til Michael, hvis man ønsker navn på
11. Filtrene er skiftet i oktober

Skimmelsvamp
1. Fredag d. 18/11/16 får CORPUS en rapport om mængden af skimmelsvamp
a.

CORPUS holder møde med DEAS, OBH-gruppen.
2. Uge 48 er der møde med DEAS med os.
3. Beboerrepræsentanterne kan ikke gøre andet end at presse på for undersøgelser og
gulvreparation Er der behov for at få juridisk bistand og fælles kraft til at styre

Beboerliste

