
 

 

 

Referat  
Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 28. november 2017 
 
Mødedato: Tirsdag den 28. november2017  
Mødetidspunkt: Kl. 17.30 
Mødested: Fællesrummet 
Mødedeltagere: Ole Kildevang Kristensen, Hanne Rønde, Mona Haven Jensen, Per 
Kristensen og Mette Møller Sørensen  
 
• Godkendelse af referat 2. Oktober 

Godkendt 
• Nyt fra formanden 

Intet nyt (er godt nyt) 
• Opgradering af Yousee forbindelsen  

Vi ønsker at være sikre på at opgradering ikke kommer med yderligere betingelser 
for beboerne end de 60 måneders binding. Derfor bør et egentligt tilbud indhentes, 
hvori det bekræftes at der ej er ekstra udgifter hverken engangsbeløb, løbende eller 
fx tvungen grundpakke.  
Hertil et har afdelingsbestyrelsen et spørgsmål til Fruehøjgaard om hvorvidt der er 
undersøgt andre muligheder i forbindelse med TV? 

• Elstik i kælderen til El scooter & cykler 
Der skal flere stik op i kælderen.   

• Evt.  
• Muligheden for internet i fællesrummet blev undersøgt nogle år tilbage hvor 

omkostningerne blev vurderet for høje. Det ønsket at muligheden undersøges igen da 
udviklingen måske har haft indflydelse på pris og krav 

• Der skal ses efter blade på taget.   
• Lamper i udeområder og trappeopgange 

 Spørgsmål til Fruehøjgaard: Går viceværten stadig en runde en gang i måneden? 
• Næste møde 

Næste møde er planlagt til den 3. april 2018.  
 
 
 
 
 
 



 

90112 Afdeling Dalgasparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 28/11 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 11/12 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 4/1 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

1. Godkendelse af referat 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

2. Nyt fra formanden 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

3. Opgradering af YouSee-forbindelsen 

Hanne Skov forhører sig om opgradering hos YouSee, og vender tilbage til 

afdelingsbestyrelsen. 
 

Administrationen har ikke undersøgt andre tv-muligheder for afdelingen. Hvis 

afdelingsbestyrelsen ønsker det, skal Hanne Skov have besked om det. 

 

4. Elstik i kælderen til el scooter og cykler 

Kjeld Kristensen sætter gang i en løsning. 

 

5. Eventuelt 

Mulighed for internet i fællesrum: Kjeld Kristensen undersøger mulighederne. 

Der skal ses efter blade på taget: Det tager Team Grøn sig regelmæssigt af. 

Lamper i udeområder og trappegange: Der tager Serviceteamet sig regelmæssigt af. 

 

6. Næste møde 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

 


	90112 Referat 28-11-2017
	90112 Adm Opfølgning 28-11-2017

