
 Referat fælleshusmøde 15/8-17 
 
Punkter til dagsorden:  
 
1. Evaluering af grill arrangement. 
2. kommende arr. (jule klip) 
3.opgaver til næste arb.dag. 
4. Nyt TV beslag, (Vi køber, Jens hænger op)  
5. div indkøb:+ pærer til nye lamper, to store serveringsfade 
6. Det lille toilet løber 
7. Gulv polering 
8. Ny “formand” 
9. evt.  
 
	
Meddelelser til bestyrelsen: Vi har fundet det manglende klap bord under 
trappen 
- udvalget vil høre bestyrelsen, om vi kan oprette en konto under bestyrelsen 
til at handle ind via nettet fra nemlig.com eller coop.dk eller et hævekort til 
føtex ? så enkeltpersoner ikke skal lægge ud for div indkøb. 
 
1. Grill aften. Vejret var dårligt, men stemningen var god.  
2.  Jule hygge 26. November 2017, 1. Søndag i advent kl.15.00, . Tilmeldings 
frist mandag d. 20/11, vi mødes kl. 14.00 på dagen. 

Marianne Tjek : klippeklister, Leif, køber juletræ?,  
  Dortekøb: klementiner, små æbler, og småkager 

        Rikke : bestiller gløgg ved PH. + lav tilmelding , 
       (Rikke : beder Uffe om at distribuere).  
        Marianne: Æbleskiver (6 stk. pr. næse),  
        Rikke :flormelis, syltetøj , mandler , rosiner.  Kaffe, te, kakao+ 
“flødespray”, mælk  
3. Rikke send til driftudvalget: Grund rengøring af fælleshuset, afkalkning af 
toiletkummen, lys I entreen, vaske paneler, døre og evt. Pletter på væggene, 
vaske loftlamper, afvask spiseborde med sæbespåner,  
 
4.Rikke bestiller TV beslag: phillip 40PFL5007T/12 (40 tommer) 
 
5. Indkøb HVEM ? BJØRN?: 4 pærer LED E14 200 lumen,  OG to rigtig 
store serveringsfade til steg og gemuse 
6. Toilet nissen har været forbi, nu løber toilettet ikke  mere J 



7. Rikke Tjekker op med Marianne, vedr. gulvpolering 
8. Dorte har nu overtaget udlejning af service skabene, for at lette formanden 
9. evt. Vi har evalueret på brug af voksdug eller ej og har besluttet at vi synes 
det er bedre at skåne bordene med voksduge. 
 
Referent: Rikke /24 
	


