
Referat af bestyrelsesmøde den 21. September 2021 

Deltager: Karina og Jan Gregersen, Marianne Nygaard, Hanne Okkerstrøm og Gitte Skjold.  

Suppleanter Lillian Kragelund og Kevin Bilyk                                           Referent Gitte Skjold 

1. Godkendelse af referat  

Godkendt 

2. Bestyrelsen konstitueres 

Formand:  Karina Gregersen, Kasser: Marianne Nygaard, Referent: Gitte Skjold 

3. Gulv Slap á 

Indkøb af skab til printeren, der står i Slap á. Der er ved at blive indhentet tilbud på 

nyt gulv til Slap á. Det efterstræbes at det nye gulv, kan modstå oversvømmelser. 

4. Indkøb af sækkevogn mm. til beboerne 

Der indkøbes trillebør og sækkevogn til afdelingen, til at beboerne kan låne dem, til 

fragt af tunge ting til lejlighederne. De kommer til at stå i skuret til storskrald. 

5. Årets aktiviteter 

Vi håber på Slap á bliver klar til Mortens aften ellers findes anden løsning. Nye 

leverandør af and undersøges, da sidste års Mortens and ikke var tilfredsstillende. 

Vi arbejder på julehygge med godter. Der arbejdes på nytænkning i stedet for 

juleturen.  

6. Forespørgsler fra afd. 301 

Forespørgsel afvist.  

7. Opfølgning fra afdelingsmødet 

Referatet bliver lagt ind på Min side på Fællesbo og hængt op i vaskekælderen. 

Legetøjskassen på legepladsen ved blok 1 fjernes af viceværten.  

Hækken langs blok 1 vil forsøgsvis blive klippet ned til ca 50 cm, så der kan komme 

luft og lys ned til vinduerne. Alternativt fjernes hækken helt, som besluttet på 

afdelingsmødet.  

Fodboldmålene fra boldbanen ved blok 3, flyttes forsøgsvis over på græsplænen 

ved blok 4. Bestyrelsen er opmærksom på, at der ikke ville kunne etableres en 

fuldstændig fodboldbane. 

Vi ønsker en kældergennemgang, for at se hvad der er af kælderrum i blokkene. 

8. Evt. 

Der er blevet spurgt af en beboer, om der kan lånes/lejes stole fra Slap à? 

Forespørgslen kan ikke imødekommes.   

Til nye beboere skal der følge en grøn spand, poser og infofolder til sortering af 

affald. 

Beboere skal selv følge op på, om de er tilmeldt sms service ifm. fællesbeskeder fx 

ved oversvømmelse eller andet. 

Referatet kan findes på fællesbos hjemmeside – menu – afdeling 300 – dagsordner 

og referat. 


