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BOU møde d. 28.09.15 
 

DAGSORDEN 
 

1. Nyt fra husordensgruppen (Bo, Erik,Pia) 
2. Nyt fra vedligeholdsgruppen (Esben, Anne Charlotte, Pia) – herunder snak om ændringer i 

det eksisterende, PR. mm. 
3. Punkter med driften 
4. Evt. 

 
- -  - - - -  - - - -- -- -- -- -- -  - - -- -- -- - -- - --- - - -- --- - - --- -- - -- - ---- - - ---- --- -- - - -- --  

 
AFBUD: Bo, Erik 
FREMMØDTE: Anne Charlotte, Esben, Gerd, Pia 

 
REFERAT: 
 
Ad 1  – Intet at fremføre, da gruppen slet ikke har haft møder. 
 Vi nåede frem til, at vi midlertidigt sætter denne sag på hylden, men sådan, at vi på  
 hvert møde har en ideliste, således at vi kan notere relevante ting til brug for revi- 
 dering af husordenen. 
 
Ad 2 - Gruppen har haft flere møder og har i første omgang kastet sig over at få lavet en 

liste med væsentlige oplysninger til beboerne om hvad man må og ikke må i bo- 
ligerne. 
Ideen er at have en fast ramme i Midtpunktet under Praktiske Oplysninger hver må- 
ned. Sideløbende skal der være små ”opråb” løbende hen over året. 

Den faste ramme skal have flg. Punkter: 
 

o Rengøring og vedligehold af glasfibervæggene 
o Rengøring og vedligehold af badeværelses gulv 
o Rengøring og vedligehold af parketgulvene 
o Behandling af køkkenlåger 
o Malingsglans for vægmaling 
o Parabol opsætning 
o Behandling af plankeværker mellem boligerne 
o Behandling af terrassefliser 
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o Registrering af husdyr 
 
Opråbene: 

 Hundeposer 

 Placering af kattehegn 

 Størrelse mm. på træer på terrasserne 
 

Vi forestiller os, at opråbene bringes ca. 5 gange årligt. 
Esben taler med Berit – redaktør om sagen på blokrådsmødet. 

 
 
Ad 3 -  Vi inviterer Vagn til næste møde, da vi har nogle punkter at drøfte med driften: 
  Plader til badeværelsesskabe og køl-frys skabe. 
 Gerd har fra Frank Carlsen hørt, at driften også har nogle ting, de gerne vil have BOU 

med i. 
Desuden har vi en personsag. 

 
Ad 4 - NÆSTE møde rykkes frem til kl. 17, både af hensyn til BR.FU. repræsentanterne og 

Vagn. 
Derefter alm. Snak. 

 
 

Kommende møder: Man. 19.10. kl. 17.00, ons. 11.11. kl. 18.30, ons. 06.01.16 kl. 18.30 

 
 Mødetiderne kan ændres efter behov for driften. 
 
Referent: Gerd  


