
Referat af bestyrelsesmøde den 27. Aug. 2020 

 

Deltager: Kevin og Vera Bilyk, Karina Gregersen (ny formand) og Jan Gregersen og Gitte 

Skjold. Suppleanter Camilla Marie Petersen og Marianne Nygaard. 
Ingen afbud 

 

1. Farvel til den afgående formand. Flemming og Hanne var inviteret ned til et farvel og tak for 

alt det de har gjort for afdelingen. Der var indkøbt en kurv.  

2. Konstituering: Karina Gregersen valgt som formand, Kevin fortsætter som kassér og Gitte er 

referent.  

3.  Forretningsordenen gennemgået for afdeling 300. 

4. Bestyrelsen har besluttet at være mere synlige på de sociale medier. Vi vil bruge Facebook 

mere aktivt og håber at i beboer tager godt imod det. Som det første er det besluttet at vores 

referater at bestyrelsesmøderne bliver lagt på Facebook i vores lukkede gruppe. Der 

arbejdes på alternative datoer for fx Sct. Hans og 1. søndag i advent. Vi håber på den måde 

at der vil være større opbakning hertil.  
Midsommerfest 2021 i afdelingen. Sæt kryds i kalenderen lørdag den 19. juni 2021. Vi håber 

at så mange som muligt vil bakke op. Nærmere oplysninger kommer når vi nærmer os. 

5. Bestyrelsen vil rydde op i de to kælderrum der er til rådighed for bestyrelsen søndag den 

30/9-20. 

6. Næste bestyrelsesmøde er 1/10-20. 

7. Evt. Der er søgt hos naturstyrelsen om, at vi kan få lov til at regulere i vores duer. At der ved 

altanerne på 2. sal findes en løsning på, at duerne ikke kan bygge reder oppe ved 

nedløbsrørene. Derudover arbejdes der på generelt, at der bliver fundet en løsning på andre 

fugle der er til gene for beboerne. Vera arbejder på sagen. 
Som allerede oplyst skal vi selv bestille ny tv-pakke pr. 1/11-20. Bestyrelsen afventer pt. 

besked fra Fællesbo omkring igangværende forhandlinger med diverse tv-udbyder.   

Det er aftalt at der skiftes 5 garageporte i år og 5 til næste år. 

Trappen ved opgang 209 bliver omlagt. 

Vi glæder os alle til et nyt år i afdeling 300. Husk at i er velkommen til at komme 

med input til bestyrelsen. 

Formand Karina Gregersen kan kontaktes på mail karinagregersen@hotmail.com og 

mobil 50572704.  

Referent Gitte Skjold 
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