
Bestyrelsesmøde 29/10-15 

Referat  

Dagsorden:  

1. Par med kat på Kennedy 

2. Ansøgning om dispensation til hund på Kattesund  

3. Lugt i køkkenet i fælleslokalet.  Fastsætning af dato til rengøring og maling af fælleslokalet.  

4. Udlejning af fælles lokalet i hverdagene 

5. Julefrokost 

Referent: Henrik Hauge 

Deltagerer: Jesper Algayer, Kristian Bue Jensen, Carina Damgreen og Henrik Hauge. John B Hansen stødte til 

mødet senere  

1. Der er nul tolerance mod katte og hunde. Der indgives en officiel klage fra bestyrelsens side.  

2. Ansøgning er afvist, med baggrund i de vedtaget regler ved generelforsamlingen. 

3. Lugten i køkkenet skyldes muligvis grundrensen der anvendes til rengøring af gulvet.  

a. Det undersøges om det er muligt at lave en aftale med viceværten om at finde et andet 

mærke der ikke lugter 

b. Datoen til rengøring og maling af fælleslokalet skal være efter julefrokosten. Evt den 23 

november. Michael finder en dato nærmere.  

4. Bestyrelsen er blevet bedt om at diskuterer udlejning af fælleslokalet efter klager. Carina forslår at 

der på hjemmesiden gøres opmærksom på at husordenen er gældende til hver en tid dermed også 

for fælleslokalet.  

Klager omkring larm fra fælleslokalet skal sendes videre til personen der lejer lokalet. Dette tæller 

som en alm. klage. 3 af dem medfører udsmidning fra lejligheden.  

5. Planlægning af julefrokost: 

a. Invitationen skal lægges op på de respektive Facebook grupper (Carina er ansvarlig) 

b. John står for bestilling af mad ved Slagter Stiller 

c. Carina sørger for diverse brød, smør, juleøl og snaps 

d. Kristian og Henrik handler diverse ind 

e. Mandelgaven skal købes (50 kr.) 

f. 2 af præmier á 100 kr. stk. der kan deles  

g. Der skal købes en spand bordtennisbolde til beerpong (Carina finder en pris) 

h. Krus 0,4 l til beerpong 500 stk. 

i. Kridt til tavlen i fælleslokalet (gadekridt i en spand) 

j. Bordopdækning og julepynt (beløb afsættes på et senere tidspunkt) 

 

 

 


