
Fælleshusmøde 18-04-17 
 

Dagsorden  
 
1. opgaver til arbejdsdag lørdag 20. maj: tjek lys i entre Leif tjekker, rengøringsopgaver: 
vaske paneler, vaske døre evt. pletter på vægge,  
Vaske loft lamper, slibe sofabord ovenpå, afvaske spiseborde med sæbespåner, Rikke giver 
besked til driftudvalget. 
 
2. Overnatning i fælleshus. Er ikke aktuelt, da der er mulighed for at benytte 
beboerhotel i en 2V lejlighed i Blommegården nr. 46.  Hvor der er 1 køjeseng, en dobbeltseng + 
1 drømmeseng, plus ekstra plads til madrasser. Pris 200.- pr nat + 500.- kr i depositum. Kontakt 
Bo Vest i Vængerne tlf.  88 19 02 60 kl. 7.30-8.30 + onsdag eftermiddag personlig henvendelse 
kl 16-19. 

 
3. Skraldesortering Lav opfordring til at huske at sortering som hjemme, da skraldet 
bliver tømt ligeså sjældent som i lejlighederne. Nyt punkt på tjeklisten: skald skal være 
sorteret og fjernet, hvis det ikke kan være i bøtterne, før udbetaling af depositum. Rikke 
skriv til blad. 
 
4.  Status over fornyelserne Rikke har bestilt 14 nye stole 14.000.- . Lars har købt nyt 
komfur til en rigtig god pris 6000.- 
Marianne er i udvalg med nye voksduge hun går også videre med polering af gulv i 
stueetagen. 
 
5. Indkøb: evt. ny emhætte, Vi har kigget på lamper i IKEA, Bjørn bestiller 2 styks. 2 store 
serveringsfade   Marianne har fikset Emhætten, så det indkøb er sat i bero.  
 
6. evaluering af arrangementer. Fastelavn blev aflyst pga manglende tilmelding af især 
børn. Kan skyldes vinterferien. 
 
7. Kommende arrangementer Grillaften 9. Juni kl.18.00 Dorte Snobrød dej, flutes, 
skumfiduser, syltetøj, nutella + Mariekiks 

    Hans  , pesto,  

Marianne   , kartofler 6 kg, Salat,  

Rikke, krydrede Nødder + Olie og citron, + Invitation 

Leif,  Grill og kul, Bord flytning frem og tilbage, 

Bjørn,  hjælper+ tjek brænde  

Beregn ca 30 personer , Tilmelding senest 4. juni.  Vi ringer sammen et par 



dage inden arrangementet.  

Rikke spørger Uffe om han vil uddele invitation  

 
8. Evt. intet. 

9. næste møde til 15.august 
 

 
 
 
  
  

 


