
Side 1 af 3 

  

Referat bestyrelsesmøde 

Møde nummer: 8    Dato: 22. oktober 2009 

Mødeleder: Kim Kolditz    Sted: Vandværksvej 4  

Referent: Bjørn Frederiksen 

_____________________________________________________________________________________ 

1 . Valg af ordstyrer 

Finn vælges til ordstyrer. 

2. Fastsættelse af næste møde. 

Næste møde onsdag 4 / 11 kl. 19.00 

 

3. Godkendelse af sidste referat 

Godkendes uden bemærkninger. 

 

4. Økonomi 

• Lejekontrakter skiltemaler: Kontrakt, faktura mv. er på plads. Vand bliver etableret af Christian 

gennem Hjørring rør teknik. Jesper forestår el.  

 

• Status 

Godkendelse / lokaletilskud: Claus har kontaktet kommune og de har udbetalt a´conto i dag.  

Fortuna: Kim har talt med dem og vi er nødt til at være afventende. 

Kompentencecenter: Der er rykket. 

Godthåb: Der er rykket. 

 

• Mindre indkøb 

sten, dæk og lille slæde: Sten bestilles / rykkes lørdag. Vi har fået 2 dæk i dag. Slæde venter vi 

med. 

 

5. Entreprenørens færdiggørelse. 

• Glas i vindfang skiftes, der er målt op. 

• Tagrende utæt ved vindfang , stadig utæt 

• Ledning til el-radiator og beslag fjernes, ok 

• Toilet males i dame omklædning, ok 

• Vandvarmer utæt flere steder + isoleres 

• Justering gulvvarme, ok 

• Armaturer udskiftes til den bestilte type, touch, er skiftet. 

• Affald på bagside af bygning, er fjernet. 
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Fremtidige tiltag: 

Der er aftalt møde med udlejer mandag for afklaring. Der er forkert fald i badekabine. Tagrender er 

stoppede. Udlejer vil bringe forhold i orden hurtigst muligt. 

 

6. Egen færdiggørelse. 

1. Bænke baderum / plader, er bestilt. 

2. Nøgler til toiletter, Forsvundet, Kim monterer ny. 

3. Stikkontakt og føntørrer, Kim har kontakt og aftale med elektrikker. 

4. Kroge til håndklæder, Kim forestår 

5. Sæbedispensere, er ok. 

6. Udeluftsventil, senere 

7. Niveaufri adgang, senere 

8. Udendørsbelysning, Jesper er i gang. 

9. Sensor på lys, Jesper forestår. 

10. Flytning af sensor fyr, Jesper forestår 

11. Lys i reception, Jesper opsætter lysarmartur. 

12. Skilt ”styrkeløft”, er kommet. Kim opsætter. 

13. Vask af fyr: Finn forestår. 

14. Gulvtæppe mod fitness: Bjørn og Claus forestår. 

15. Maling af kant: Bjørn og Claus forestår. 

16. Lapning af væg: Kim. 

17. Opsætning af holder til bolde: Finn og Kim forestår. 

18. Pl mangler låg til kabelskinne: Finn 

 

7. Dør / låsesystem. 

Backup:  Claus har købt og opsat systemet.  

 

8. Rengøring 

Status: Kim køber 50 stk. håndklæder. Claus har lavet plan for rengøring. Kim har talt med Helle og hun 

vil gerne.  

Vask af håndklæder: Finn har muligvis en aftale, orienterer næste gang. Der diskuteres evt. køb af 

vaskemaskine og tørretumbler. 

9. Nøgler / adgang. Claus har fået nøgler fra Hedevej fra diverse personer. Finn har nøgle til 

forslagspostkasse, Kim’s nøgle lægges på kontor. Nøgle til alm. postkasse på kontor.  

10. Diverse. 

Ribbe: Jesper har ingen, udsættes til senere. 
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Forslagspostkasse: Claus har lavet opslag, godkendes. Claus sender til Kim, som opsætter i ramme. Kim 

forestår opsætning af papir og kuglepen til forslagspostkasse. 

Tlf svarer: Kim har telefonsvarer, abonnement skal ændres. Finn taler med TDC angående kode til 

internet og ændre samtidig abonnement. 

Opslag: Bjørn laver opslag omkring bænke og farmerwalk. 

Hjertestarter: Trygfonden. Claus ser på ansøgning. 

Fonde: Tryg, Tuborg, tipsmidler gennem DIF. Claus ser på dette. 

Skilte i vindfang: Er ok. 

12. Evt. 

Finn ordner lås i damers omklædning mod lejer. 

Håndtag fjernes på rengøringshaner, Kim forestår. 

Finn forespørger VVS omkring ventilationsrør til fyr. Orienterer senere. 

Værktøj: Der købes skab, samt værktøj. Jesper og Lauritz er de eneste med adgang hertil. Lauritz vil 

forestå vedligehold af maskiner. Jesper forestår kontakt mellem  Lauritz og bestyrelsen. Jesper er 

ansvarlig i fremtiden for vedligeholdelse, samt reparation af løbebånd eller bestilling af reperatør.   

Der bestilles eftersyn af løbebånd. Finn bestiller.  

Bjørn borer hul til ledning bag fjernsyn inden for 14 dage. 

Kim køber brevbakke til kontoret til bestyrelse-emner. 

Forretningsorden udarbejdes i store træk, detaljeres senere. 

Der besluttes, at vi forsøger med dørklokke frem for lyssystem. Jesper forestår indkøb og opsætning. 


