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Tilstede : Sidsel fra BDK (til og med punkt 2), Emilie (til og med punkt 1) Mia, Karsten, Heidi. 
Fraværende : Charlotte, Sandra og Anne. 

 
1. Tavsheds- og oplysningspligt 

Sidsel fra BDK oplyste om tavsheds-og oplysningspligt. Samt gennemgik ”FAQ – Spørgsmål og svar 
til beboerdemokraterne” (Persondataforordningen) Derudover blev forretningsorden gennemgået 
på mødet. 

2. Diverse reglementer hvad kan/skal og må vi selv og hvad skal gå gennem Boligselskabet 
Sidsel oplyste om frister og regler omkring diverse reglementer. Bestyrelsen er opmærksom på, at 
der i husorden og i vedligeholdelsesreglementet skal rettes nogle ting omkring, at det nu er 
fællesdriften man henvender sig til og ikke ejendomsmesteren. Men rettelserne kan først 
godkendes på næste afdelingsmøde. 

3. Beboerhuset, udlejning, rengøring og evt. udskiftning af køle- og fryseskabe og emhætte 
Klage over rengøring samt fejl- og mangler indkommet og behandlet på mødet. Bestyrelsen har 
spurgt fællesdriften om indkøb af manglede service og en evt. udskiftning af de gamle køle-
fryseskabe samt emhætter og afventer svar. Bestyrelsen har ligeledes spurgt fællesdriften om 
processen for betalt indskud i forbindelse med leje af lokale samt tilbagebetaling af indbetalt 
depositum. 

4. Køkkensagen, Status 
De første 16 køkkener er nu færdige eller i gang og Byggenyt nr. 2 udkommer i uge 47. Tidsplanen 
ser ud til at holde og beboerne er generelt tilfredse med håndværkerne. De færdige køkkener er 
flotte. 

5. To Do-liste (Opgaveliste / hængepartier) 
Blev opdateret med nye opgaver. 

6. Fællesdriften 
Bestyrelsen har spurgt fællesdriften om en hovedrengøring af fælleshuset, det trænger ! 
Bestyrelsen har fået en henvendelse om hvem man kontakter udenfor fællesdriftens åbningstid – 
ved akut behov og afventer svar fra fællesdriften. 

7. Eventuelt 
Intet. 

8. Godkendelse af dagens mødereferat (Nyt fast punkt på dagsordenen) 
Godkendt. 


