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Referat af møde i fælleshus-udvalget afholdt onsdag den 19.maj 2021 

Deltagere: David, Nezahat, Flemming, Charlotte, Solange  

Punkter: 1. Info fra rengøringsassistenten + ny rengøringsassistent + vask 

 2. Fælleshusets vagtfordeling 

 3.  Gennemgang af service og optælling 

 4. Forslag  

 5. Næste møde 
 

Ad 1: Fælleshusudvalget informeret om et par praktiske oplysninger fra Teddy og 
som vedrører fælleshusudvalgets arbejde og fælleshuset. Status på bl.a. brug af 
ovnen – Flemming skriver en reminder inde på facebook-gruppen. Det er vigtigt at 
gøre rent efter sig, når fælleshuset benyttes. Derudover bliver der ved samme 
lejlighed meldt ud hvem der indgår i fælleshus-udvalget + at der hænger en kalender 
for 2022 på tavlen ud i køkkenet, så folk kan reservere fælleshuset i det kommende 
år. 

Medlemmer af fælleshus-udvalgt skal fremover også se efter om der er behov for at 
sætte en vask af viskestykker, karklude, håndklæder over. Hvis de grønne 
gulvmopper vaskes jævnligt, er der ikke behov for at købe flere af dem. 

Fælleshuset får en ny rengøringsassistent pr. 1.august 2021 frem til udgangen af juni 
2022. Det bliver Viktor Madsen. Solange giver Bo-Vest besked om det og får ordnet 
alle formaliteter ifm. Viktors ansættelse.  

Ad 2:  Der er nu fordelt vagterne frem til december 2021 og det ser således ud: 

Uge 22 - onsdag d.  2.juni 2021:   Nezahat, Charlotte 

Uge 24 - onsdag d. 16.juni 2021: Nezahat, Charlotte 

Uge 26 - onsdag d. 30.juni 2021: Nezahat, Charlotte 

JULI 2021: Fælleshus-udvalget holder sommerferie. Vi er tilbage i august måned. 

Uge 32 - onsdag d.11.august 2021: Flemming, Nezahat 

Uge 34 - onsdag d.25.august 2021: Flemming, Solange 

Uge 36 - onsdag d.8.september 2021: Charlotte, David 

Uge 38 – onsdag d.22.september 2021: Charlotte, David 

Uge 40 - onsdag d.6.oktober 2021: Flemming, Solange 
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Uge 42 - onsdag d.20.oktober 2021: Flemming, Solange 

Uge 44 - onsdag d.3.november 2021: Nezahat, Flemming 

Uge 46 - onsdag d.17.november 2021: Charlotte, Nezahat 

Uge 48 - onsdag d.1.december 2021: Nezahat, Solange 

Uge 50 - onsdag d.15.december 2021: Nezahat, Solange 

Uge 52 – onsdag d.29.december 2021: Nezahat, Solange 

 

Ad 3: Vi har aftalt at mødes den 1.juni 2021 kl. 14:30 over i fælleshuset og går alt 
igennem samt lave en optælling. Charlotte, Nezahat og Solange deltager. 

 

Ad 4: Det blev nævnt, at der til afdelingsmødet kunne komme et forslag som 
omhandler start og sluttidspunkt på en udlejning. Det blev foreslået, at det skal ligge 
helt fast, at man har huset i 24 timer, bruger man mindre en 24 timer, betales der 
stadig fuld leje.  

Start kl. 12 middag – slut kl. 12 middag dagen efter = 24 timer eller 

Start kl. 10 formiddag – slut kl. 10 dagen efter = 24 timer. 

Og hvorfor dog det? Et af argumenterne var, at hvis man holdt fest med sang og 
dans til langt ud på natten, så kunne man nå at gøre rent tidligt om morgen, og når 
at aflevere fælleshusets nøgle til tiden. Et andet argument kunne være, at huset 
stadig kunne nås at blive udlejet til en anden beboer næste dag. I dag foregår det 
sådan, at man har huset fra tidligt morgen til kl. 24(midnat), og der skal gøres rent 
sent om natten for huset skal afleveres i rengjort stand. 

Et andet forslag er at forhøje fælleshusets leje med 100 kr. pr dag, så hverdagene 
kommer til at koste 300 kr. pr. dag, lørdag eller søndag vil koste 400 kr. pr. dag. 
Depositum skal koste 300 kr. i stedet for 200 kr. Det vil stadig være meget billigt at 
leje fælleshuset. 

 

Ad 5: næste fælleshus udvalgsmøde vil blive afholdt onsdag d.17.november 2021 kl. 
19:30.  

TAK FOR GODT MØDE I DAG! 

Solange 


