
Bestyrelsesmøde i afd.3 Elmealle 8/2-2022 

Referant Ole 

 

Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig. 

Tilstedeværelse : Ole,Dorte,Birgit og Jonna 

 

Punkter vi snakkede om: 

1. Vask/rengøring kælder døre i 20-22 

2. Affaldsrum.  

3. Festlokale booking 

4. Vaskerum maskiner pæn stand 

5. Vaskerum i nr.20B børste til støvsuger væk 

6. Rengøring af opgange= boligselskab skal klage 

7. Rengøring opgang måtter. 

8. Vaskesedler 

1. Birget Jonna og Ole står selv for udførelse. Evt med andre beboere i nr.20-22 

2. Vi ved ikke om alle beboere har nøgle til den store affaldsgård med sortering af affald. I 

tilfælde af de ikke har, må de henvende sig til viceværterne. Til tider er der observeret både 

glasskår og diverse andet affald på gulvet i skralderummet. Desuden bliver batterier stadig 

henlagt i skralderummet, men de skal i affaldsgården, hvor der er sortering. Kan vi være 

fælles om at forhindre dette ?  Vi vil gerne vide i bestyrelsen, hvilken ordning afdelingen 

har med renovationsfirmaet ang. rengøring af skraldespand. Niels Andersen har lovet at 

undersøge sagen. Vi ser frem til at få afklaret rengøring af skraldespande. Dette er et ønske 

fra bestyrelsen. Hvordan løses dette? 

3. Keld Andersen nr.14 A 1.th. står for booking af festlokalet, som ligger i kælderen under 

nr.22. Han står desuden for nøgle til festlokalet.  Alle beboere kan låne festlokalet.  Men 

ved nye indflyttere at vi har et sådan lokale ? 

4. Ole får lavet skilt/huskeseddel som påsættes på maskinerne.  

5. Det er svært at gøre ordentligt rent, når børstehovedet til støvsugeren i vaskekælder under 

20B, er væk. Hvor kan det være? 

6. Karlsens rengøring af opgange , er meget mangelfuld. Da vi som lejer betaler for at dette 

bliver gjort, vil vi gøre boligselskabet opmærksom på at vi ikke er tilfredse med udførelsen. 

7. For at få al møg med ud ved trappevask, vil det værre behjælpeligt at tage sin dørmåtte ind 

når der er trappevask.  

8. Ole har i samtale med Keld Andersen, blevet enige om at Keld fortsat står for ophængning 

af vaskesedler. 

 

Bestyrelsen mødes igen 12/4-2022 

Hvis du som beboer har spørgsmål eller ønsker, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.  

 

Ole Taganyi 20A 1.th tlf: 91835720 

Dorte Sejerøe 12 1.tv  

Birget Madsen 20B st.th 



Jonna Andersen 22 1.tv 

 

Pbv. Ole Taganyi 

 

 

 

 

 


