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Budgettet blev gennemgået og godkendt af alle fremmødte beboere.
Der er snak om at oprette et værkstedsudvalg, med mulighed for at få repareret cyklet og
lign.
Der er ligeledes blevet valgt en ny fællesrumsansvarlig: Daniel fra 1.21.
Vi har også fået ny webmaster, Viggo fra 1.14; hjemmesiden bliver derved snart opdateret,
som snakket om ved sidste møde i april.
Der blev diskuteret muligheder for at holde fest, samt andre fælles arrangementer, såsom
ekskursioner.
Det blev aftalt at fællesrummet snart skal males, og at alle væggene skal males hvide
Der blev snakket om at få mere styr på skrald, såsom pap der bliver smidt hvis container er
fuld, samt storskrald der bliver stillet uden at følge regler. Mulig løsning kunne være flere
skilte/sedler op om storskralds-regler.
Det blev aftalt at der skal bestilles nye vaskekurve ned til vaskerummet, da flere dernede er i
stykker med fx manglende hjul. I samme stil trænger vi også snart til nye tørrestativer, og
det kunne være godt at få kigget på udluftningen i tørrerummene, da tørringen muligvis kan
optimeres.
Snak om at få nye sedler hængt nede ved vaskerummet, b.la gøre opmærksom på at det
tager mere end et døgn for tøj at tørre dernede pt., samt en påmindelse om at man skal tage
sit tøj med dernedefra, og ikke lade det hænge i flere uger.
Det blev aftalt at snakke med varmemester om at få bedre vinduespudsning på plads.
Hvis der er andre forslag, spørgsmål eller idéer, kan bestyrelsen som altid kontaktes.
Formanden kan du skrive til via facebook (Nana Nikoline Boller) eller du kan sende mig en
mail (nananikoline@outlook.com). Der er selvfølgelig også den gode gamle postkasse.

