Beboerforeningen Morbærhaven

Åbent referat AB møde 02-09-2021

Afdelingsbestyrelsesmøde
Tid og sted: torsdag 2. september 2021 klokken 19:00 på beboerkontoret
Kategorier for dagsordenspunkter
Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat.
Orientering: Punktet er primært for at fremlægge informationer.
Beslutning: På dette punkt er det primære at der træffes en beslutning.

Til stede: KLK, NN, BH, RG, JH, PTX, HPC, EJ, PMJ, MH
Afbud: MK
Gæster: Emil

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: BH
Referent: CR
2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 8 og 9 flyttes op før punkt 4.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra AB-mødet d. 5. august 2021
Godkendt.
4. Opfølgning fra sidste møde

Orientering

a. Gennemgang af sidste mødes opgaveliste (se bilag)
MH og NN overtager opgaven om at opdatere ’Ny i MBH’.
EJ: Jeg synes, at vi bare skal fortsætte som før i forhold til det dobbelte
beboerforeningskontingent.
BH: Vi har ikke rigtig nogen tilbage med problemet, som brokker sig over det.
Det drejer sig om dem, der bor to i en 1-værelses, som før har haft
boligtilladelse. De har nu mulighed for at få indmeldt beboer nummer 2 i BF, så
de kan stemme om BF-sager, men ikke om AUB-sager.
NN: De har heller intet beboerkort, så de kan ikke deltage i grupperne.
BH: Jeg kan høre Linda ad, om der er flere tilbage, der bor to i en 1-værelses.
Lad punktet stå til næste møde.
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Kasserer: Munter, Sekretær: (CR), Medlemmer af Kontorudvalget (EJ, PMJ, PTX)
Side 1 af 13

Beboerforeningen Morbærhaven

Åbent referat AB møde 02-09-2021

BH har snakket med Torben, som siger, at PMJ har fået et fysisk papir omkring
vedtægtsændringen. BH overtager opgaven.
Punktet om forsikringer kan fjernes. Det ordnes løbende, hvis der er noget, der
mangler.
Punktet om Smittestop frafalder.
Vi fik et beboerforslag om at have børster til tørretumblerne for at fjerne
fnuller.
BH: Det er faktisk AUB, der skal tage stilling til det. Jeg snakker med Torben om
det.
EJ: Jeg regner stærkt med, at Munter har indberettet moms for Morbærtryk,
men ikke for Hønen, da der ikke har været nogle bilag.
BH skrives på opgaven i stedet for PMJ. Hønens indberetning skal også ordnes.
SoMe-udvalget kan måske stå for at skrive til Christina Krog i stedet for EJ.
KAKs computer er blevet indsamlet.
Kontorudvalget og RG har snakket sammen.
NN vil købe strips til piktogrammerne. BH sender en mail til NN omkring, hvilke
strips, der skal købes.
Der er ikke blevet set på vedtægterne vedr. kassereren.
Teksten til KKIK er ikke blevet skrevet endnu.
MH: Vi ser på det til et af de næste SoMe-møder.
BH: Det er AUB, der står for tennisbanerne, og de er ved at indhente tilbud til
dem. Punktet frafalder.
Intrum-punktet kan frafalde.
Der er ikke blevet set på vedtægterne for nøgleudvalget endnu.
BH: Jeg ville gerne have, at nøgleudvalget blev ligesom KNIU, hvor man skal
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sende en ansøgning til BF for at blive medlem. Jeg ville gøre det semi-åbent, så
man ikke behøver at sidde i bestyrelsen. Der skal stadig være en kontaktperson
fra AB.
MH vil gerne hjælpe med at ordne vedtægterne.
NN: Vil man bede ansøgerne om at indhente deres straffeattest? Det gør man jo
ikke i KNIU.
BH: De skal bare underskrive en tavshedspligt, ligesom man skal i AB.
Punktet om Hønen kan frafalde.
5. Nyt fra:

Orientering

a. Inspektøren
Ikke til stede.
b. AUB
BH: Der bliver stadig holdt fødselsdag den 18. september og Misiu-dag den 25.
september. Vi har ikke fået nogen tilbagemelding fra grupperne til
fødselsdagsfesten.
HPC: Der blev foreslået, at spilgruppen kunne sætte et bord op og lave nogle
aktiviteter, fx kongespil.
BH: Der er deadline den 4/9 for at melde sig til.
MH: SoMe-udvalget kan skrive det på Facebook.
KLK: Netværksgruppen har snakket om at lave en skulptur ud af gamle
netværksdele.
KLK: Er det muligt at få adgang til MBHs facebookside, som administrationen
bruger? Så kunne man knytte SoMe-udvalget sammen med den, så vi kunne lave
en officiel begivenhed der.
EJ: Man kan sende en mail til mig, hvis man vil have postet noget på siden, men
gør det i god tid.
c. Kassereren/Kontorudvalget
EJ: Vi kunne godt tænke os flere medlemmer.
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BH: Kontorudvalget sætter ting til betaling og udbetaler penge til beboere, der
har købt noget på vegne af grupperne.
JH melder sig ind i kontorudvalget.
d. Udvalg
MH: I SoMe-udvalget arbejder vi på at få skrevet nogle guidelines for udvalget
ned og få skrevet en ny tekst til KKIK.
JH vil gerne være med i SoMe-udvalget.
JH: Sørg for, at jeres guidelines ikke kan blive ændret af én person.
HPC: Vi kan skrive noget om, at der skal være 3 til stede, hvis de skal ændres.
6. Post og meddelelser

Orientering

a. Gamergruppens kontaktperson og adgang til lokalerne (mail fra 12/8)
BH: Gamergruppen har ingen kontaktperson og kun ét medlem.
PTX: Gruppen kan måske blive nedlagt, men vi behøver ikke gøre noget nu.
b. Andet
JH: Hvis man vil oprette en ny gruppe, står det så skrevet ned nogen steder,
hvordan det foregår?
EJ: Måske i BFs vedtægter.
PMJ: Jeg er medlem af AB, og jeg er officielt set på orlov til uge 40, men det er
permanent, og jeg kommer ikke tilbage. Så efter uge 40 fratræder jeg alt, og jeg
stopper nok før tid i netgruppen, AUB, nøgleudvalget og AB. Jeg vil gerne
komme med en kraftig recommendation til at fortsætte med vores outsourcing i
forbindelse med drift af netværk. Den juridiske del bliver større og større. Det
er noget, der er blevet sat i gang.
BH: Det er noget, som sys admin, Marcus, skal bakkes op i.
7. Konstituering

Beslutning

a. Konstituering af AB
PTX, HPC, PMJ, BH, NN, EJ, KLK, RG, MH (ny), MK (ny), JH (ny)
Beboerforeningen (BF), Beboerkontoret (BK), Afdelingsbestyrelsen (AB), Klagenævn og indstillingsudvalg (KNIU),
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b. Konstituering af AUB
Ingen ændringer.
BH: Det kan egentlig ikke gøres her, det kan kun ske til et
repræsentantskabsmøde.
PTX: Vi kan ændre punktet til ”orientering om konstituering af AUB”.
BH: Den 21. september er der repræsentantskabsmøde over Teams. Vi skal
tilmelde os inden 19. september. AB-medlemmer er også velkommen til deltage.
c. Konstituering af kontorudvalgsmedlemmer
EJ (menigt medlem), PMJ (menigt medlem), PTX (menigt medlem), JH (menigt
medlem) (ny)
8. Genåbning af motionslokalerne

Debat

Motionsgruppen kunne rigtig godt tænke sig at benytte lokalerne igen og vil derfor høre,
hvad der skal til for, at de må åbne op igen.
NN: Alle restriktioner bliver hævet d. 10. september.
KLK: Det eneste, der kommer til at være tilbage, er grænsekontrollen.
BH: Jeg har fået en mail fra Torben med et link til retningslinjerne for fitness, og der
står, at restriktionerne for fitness frafaldt den 1/9, og at man bare skal blive ved med at
beholde de gode vaner. Det synes jeg, at vi skal holde os til, så jeg synes, at der skal
gøres rent i motionslokalerne.
HPC: Vi havde lidt det samme møde som det her i vinters angående åbning af
motionsgruppen. Når I åbner op, så vær opmærksom på rengøringen. Lav evt. en regel
om, at nogen skal gøre fast rent i lokalerne, og sørg for, at de kan dokumentere, at de
har gjort rent. Det var også grunden til, at motionsgruppen ikke kunne køre rundt før
corona, fordi der var så beskidt, at løbebåndene gik i stykker, fordi de var så mudrede.
PTX: Jeg vil også foreslå at få budgetteret til rengøring inden deadline for GF, så man
ikke skal kæmpe for at få frivillige til at stå for det.
BH: Personligt vil jeg helst have, at der ligger en plan klar for rengøring, inden I åbner
op. Der var nogen til sidste FM, der snakkede om, at de gerne ville hjælpe til med
rengøringen.
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MH: Jeg tænker, at maskinerne også trænger til service, så det kan man også
budgettere. Tidligere har vi haft eksterne til at stå for servicetjek af maskinerne.
Emil: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Hvad er proceduren for alt det her?
PTX: Få lagt et budget for motionsgruppen og send det til AB. Så kommer det med på
dagsordenen til GF i november sammen med de andre gruppers budgetter.
CR: Der er deadline d. 24. oktober.
BH: Du kan få idéer til budgettet ved at kigge på gruppens budgetter fra tidligere år på
gf.aub.dk.
PTX: Der kan I også få en idé om, hvad der tidligere er blevet stemt i gennem. Hvis det
bliver frivilligt arbejde med rengøringen, og der er nogen i gruppen, der har arbejdet
med rengøring før, så kan de måske se på, hvad de mener, at det vil kræve, for at få
gjort rent i lokalerne.
BH: Hvis lokalerne bliver til fælleslokaler, så kan rengøringen gå over AUBs budget,
men det har jeg ikke lige fået kigget på.
NN: Bare til info, så er det beboerne, der godkender gruppernes budgetter til GF, ikke
os.
PTX: Når du sender budgettet til AB, så er det bare os, der står for at lave indkaldelsen
til GF. Vi tager ikke nogen beslutninger.
JH: Kan vi lave en opsummering?
PTX: I må gerne lukke op for motionsgruppen, vi kunne bare godt tænke os, at der
bliver styr på rengøringen.
BH: For at få åbnet for adgangen til lokalerne, skal der skrives til nøgleudvalget på
noegle@aub.dk. Sørg for at få styr på rengøringen og få lagt et budget inden d. 24.
oktober.
HPC: Læs også gruppens vedtægter på aub.dk og find ud af, om de har brug for at blive
opdateret.
Emil: Når vi forhåbentlig åbner op på mandag, må vi så gerne bruge lokalerne og så
sørge for frivillig rengøring, indtil vi får det skemalagt?
BH: Ja.
HPC: Mind medlemmerne af gruppen om, at de lige skal bruge kortlæseren uden på
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bygningen, før de kan få adgang med deres kort til motionslokalerne.
Emil: Hvordan ændrer man gruppens vedtægter?
BH: Man sender et ændringsforslag til AB inden deadline for FM, og så bliver der stemt
om det på næste FM.
Emil: Hvad hvis der kun møder 2 personer op til GF, kan de så bare beslutte hvad som
helst? Er der en grænse for, hvor meget man må søge om i budgettet?
HPC: Der kan altid stilles spørgsmål til forslagene til GF, og så kan folk lave
ændringsforslag til fx at motionsgruppen får færre penge, end de har søgt om. Så
stemmes der om det mest vidtgående forslag først, og så derefter ændringsforslaget,
der går på færre penge. I skal altså kunne forklare, hvad I vil bruge pengene på, så der
er større chance for at få det stemt igennem.
JH: Det er derfor, at I skal lægge et budget hvert år, så I kan retfærdiggøre, hvad I skal
bruge penge på.
KLK: Grupperne er virkelig dårlige til at bruge deres penge, så I går bare amok, når I
lægger budget.
MH: Det er også en god idé at få et overslag på prisen for service hos en tekniker, så I
ikke får budgetteret for lavt.
PTX: GF kan give rammebevillinger til grupperne, som fx ’vedligeholdelse’ eller
’nyanskaffelser’. Hvis I mangler noget akut, som I ikke har budgettet, så kan I søge på
FM om at få penge til noget helt bestemt. I er altid velkommen til at skrive til AB, hvis I
har flere spørgsmål.
HPC: Hold et møde i motionsgruppen og snak om de ting, vi har snakket om her.
BH: Du kan også spørge, om en af os vil deltage i mødet ved at skrive til ab@aub.dk.
NN: Har vi noget info om, hvordan man laver budget til GF på hjemmesiden?
EJ: Nej, jeg har skrevet ned, at det mangler.
PTX: Jeg skrev en artikel om det for nogle år siden i Fiset. Jeg kan prøve at finde den.
EJ: Jeg har 21 års erfaring i MBH, og jeg ved, at folk ikke læser vedtægterne, så tag nogle
kopier med til mødet med motionsgruppen, og bed medlemmerne om at læse dem,
inden I går i gang.
KLK: Som sagt, så søger man penge til forskellige kategorier i budgettet, fx ’fortæring til
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møderne’. Hvis I har lyst til at få 50.000 til ’nyanskaffelser’, til fx nye maskiner, så
stemmer jeg gerne for, fordi grupperne generelt er dårlige til at bruge deres penge.
9. RG og Hønen

Debat

EJ: Der er blevet holdt et møde omkring Hønen.
RG: Vi er i gang med at få Hønen op og køre, men vi skal først have adgang til vores
bankkonto, hvilket vi har brug for underskrifter fra AB for at få.
MH: Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der er blevet holdt adskillige privatfester
deroppe, hvordan kan det være? Har I ikke fået en indtægt på det? Hvor har det været
annonceret?
RG: Vi har ikke haft nogen indtægt, folk har bare taget af det alkohol, der var udgået, og
ellers har de taget deres eget med. Det har kun været beboere, der har brugt Hønen til
at holde fest, og det blev annonceret en af gangene.
MH: Hvordan skal man som beboer vide, at der bliver holdt fest deroppe?
RG: Det var ikke fester, der var planlagt, så derfor var de ikke blevet annonceret.
NN: Jeg undrer mig over, at BFs vedtægter er blevet overtrådt flere gange. Bargruppen
er underlagt BFs vedtægter, ligesom alle andre grupper er. Der er derfor pligt til at
offentliggøre kontaktpersonerne og alle aktiviteter over officielle kanaler. Facebook er
ikke en officiel kanal. Det er misbrug af BFs lokaler, at der gennem hele sommeren er
blevet afholdt fester på Hønen, som ikke har været annonceret eller har været åbne for
alle beboere. Alle grupper skal man have mulighed for at melde sig ind i, men jeres
møder er ikke blevet annonceret, og du er blevet tilbudt hjælp af mange, hvilket du har
afvist. Jeg undrer mig over, at det her ikke blev taget op på mødet omkring Hønen.
EJ: Det var kun mig og RG til det møde, da der kom flere afbud.
JH: Er der styr på alle småtingene, og er I ved at åbne op, så man som beboer kan
komme derop?
RG: Nej, vi er kun ved at udarbejde arbejdsgrupper, så vi kan få sat det hele i gang.
BH: Få fat i Jannick, den tidligere bestyrer af Hønen. Der er et problem med, at der
findes en mailingliste til Hønemedlemmerne, så når der bliver købt noget, så får de alle
sammen en mail, og der er nogle, der gerne vil af den liste.
RG: Jannick vil ikke kontaktes. Jeg har prøvet, og han svarer ikke.
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PMJ: Det må være vores opgave så.
HPC: Hvor mange er I i bargruppen?
RG: Vi er 11, som jeg har fået skrevet navn og adresse ned på, men der er et par flere,
der gerne vil meldes ind på næste møde.
HPC: Hvornår er næste møde, og hvor bliver det annonceret?
RG: Det er på tirsdag klokken 19:30, og det er ikke blevet annonceret endnu, fordi jeg
ikke kunne håndtere alle de spørgsmål, der så ville komme fra folk. Jeg ville gerne
holde det begrænset til at starte med, så vi kan komme stille og roligt i gang med det
hele. AB-medlemmer er velkommen til at være med til mødet.
JH: Har I kørt den gamle virksomhed videre, eller har I nedlagt den og startet en ny
virksomhed?
RG: CVR-nummeret er det samme, og vi har ingen kontakt med banken, da det ikke har
været muligt.
JH: Det kunne godt blive et problem. Har der været en overdragelse af virksomheden til
en ny direktør?
RG: Den nye direktør vil så være mig, men vi skal bruge underskrifter fra AB for, at det
kan ske. Som det er nu, kan vi ikke tage nogen beslutninger.
JH: Der er nok mange ting, der ville kunne løse sig, hvis der blev oprettet en ny
virksomhed. Der kommer til at være bøvl med de mails, hvis det bare bliver videreført.
RG: Det er en forening, så lovgivningen i forhold til det er lidt speciel. Jeg har snakket
med politiet om at få en alkoholbevilling, og det lød ikke, som om det ville give de store
problemer. Vi er i fuld gang med at finde ud af det.
KLK: Domænenavnet på mailinglisten er eget af beboerværtshuset, Den Våde Høne,
som er eget af os. Det gælder om at få kontaktet one.com og høre, om de har mulighed
for at gøre noget i forhold til de mails.
PMJ: Jeg ser på det.
MH: Har du, RG, overvejet, at der er nogle gamle medlemmer af Hønen, som stadig
gerne vil være med og hjælpe til? Hvis du annoncerer i Fiset, at du gerne vil have
medlemmer, så kan det være, at der sidder nogle ildsjæle herude. Det føles lige nu, som
om du vælger, hvem du gerne vil have med. Jeg var med til det sidste Hønemøde, og det
lød ikke, som om du uddelegerede noget. Det er bare, så du kan få noget mere hjælp, så
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du ikke går ned på det.
RG: Jeg har bare haft brug for en lille arbejdsgruppe til at starte med.
PMJ: Vi skal have styr på det her ASAP. Det skal ikke lægge i private hænder, alt skal
køres gennem AUB. Skriv det på opgavelisten, at der skal styr på Høne-mails og GDPR.
Jeg er stadig på orlov, denne her opgave er en undtagelse.
KLK vil hjælpe til.
RG: Jeg vil bare lige sige, at jeg har fulgt alle bargruppens vedtægter.
NN: Bargruppen hører under beboerforeningen, så I skal også overholde de vedtægter.
MH: Jeg kan ikke lide, at der ikke er nogen sanktionering for ikke at overholde
vedtægterne.
BH: Der er blevet snakket meget bestemt til RG, og jeg tror, at han har forstået det. Der
er ikke andre her, der gerne vil overtage rollen som bestyrer for Hønen.
10. Indkaldelse til generalforsamlingen

Debat (BH)

Vi skal have lavet indkaldelsen til generalforsamlingen snarest.
BH: Den forhenværende formand for AUB har informeret mig om, at vi snart skal få
styr på indkaldelsen. GF skulle have været varslet i Fiset i september. Vi skal høre, om
vi kan nå at få noget med. Der skal bare stå, hvornår GF afholdes, og hvornår fristen er
for at indsende punkter.
CR: Det står faktisk i referatet fra sidste FM.
BH: Vi mødes lige alle sammen efter næste FM og snakker om, hvilke opgaver, der er i
forbindelse med GF.
EJ og PTX står for at lave indkaldelsen.
11. KNIU-sag (Lukket punkt)
12. Næstkommende fællesmøde eller generalforsamling

Debat/Beslutning
Orientering

Der er ekstraordinært fællesmøde d. 16. september klokken 19. Opgaverne skal fordeles.
BH: Torben har uddelt dagsordenen til alle beboere, da den ikke kunne nå at komme i
Fiset 2 uger før.
Vi mødes klokken 18:30 i fællessalen.
BH tager Fiset med. NN står for indkøb af sodavand. BH tjekker beboerkort.
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13. Nyt fra afdelingsbestyrelsen i ”Det Sædvanlige Fis”

Debat

BH: Der skal skrives noget om, at vi endelig har fået 3 nye medlemmer i AB,
motionsgruppen er åbnet igen, folk skal huske at lave budgetter til GF og sende dem
ind inden 24. oktober, en update omkring corona, at hvis der er problemer med
budgetteringen, så må folk gerne skrive til bestyrelsen, og tak for samarbejdet til HPC,
når hun på sigt træder ud af AB.
MH og BH skriver den.
14. Næste AB møde

Orientering

Næste AB-møde er 7. oktober klokken 19:00. Deadline for punkter til mødet er 30.
september.
BH: Vi mødes også efter FM d. 16. september og snakker om opgaverne til GF.
15. Eventuelt
JH: Jeg kiggede på grupperne i går og fik en tilbagemelding fra samtlige grupper, bl.a.
musikgruppen, om, at deres mails ikke ender, hvor de skal. Jeg tror, at vi skal have
gennemgået hele vores mailsystem, da der er nogle mails, der ikke går i gennem. Nogle
grupper har ikke hul i gennem til AUB.
BH: Vi kan skrive til musikgruppen, at den mail, de har prøvet at sende, skal
videresendes til sys-admin. Sys-admin skal have kigget på mailsystemet.
HPC: Jeg trækker mig fra AB og alle udvalg, da jeg har fået en lejlighed, som jeg ikke
kunne sige nej til. Jeg vil gerne se, om jeg stadig kan deltage i AB møderne som eksternt
medlem.
PTX: Tak for mange års samarbejde.
HPC: Jeg træder måske først ud af AB, når en beboer tager min plads. Jeg bliver her lidt
endnu.
16. Evaluering
HPC: Tak for et godt og langt møde.
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Opgaveliste:


MH og NN skal opdatere ”Ny i Morbærhaven”.



BH og EJ skal finde en løsning på det dobbelte beboerforeningskontingent (der skal
ordnes noget med stemmesedler i forskellige farver til FM og GF). BH skal spørge
Linda, om der er flere beboere med dette problem.



BH skal skrive en vedtægtsændring omkring, hvem der betaler for ny etablering af
køkkener/hvidevarer, og hvem der betaler for vedligeholdelse (AUB eller BF). Snak
med Torben om det.



Forslaget til vaskerierne fra en beboer (se mail fra 22/3) skal behandles af AUB. BH
skal snakke med Torben om det.



EJ og BH skal indberette moms for Morbær Tryk inden 1/6. Har Munter ordnet det?
Der skal også indberettes moms for Hønen.



SoMe-udvalget kan skrive en mail til Christina Krog og spørge om tips til vores
tomgangsproblem, og hvordan vi skaffer nye beboere til afdelingsbestyrelsen.



De sidste piktogrammer om affaldssortering skal hænges op. NN vil indkøbe strips
efter BHs anvisning.



EJ og PTX skal kigge på vedtægterne omkring ansættelse af en kasserer.



SoMe-udvalget skal skrive en mere interessant tekst til KKIK, som kan sælge MBH
bedre. Teksten skal derefter sendes til KKIK.



BH og MH skal kigge på vedtægterne til nøgleudvalget, der nu er semi-åbent.



Der mangler information om, hvordan man laver budget til GF på hjemmesiden. PTX
har muligvis en artikel liggende omkring det.



PMJ og KLK skal få styr på Høne-mails og GDPR hurtigst muligt.



EJ og PTX skal lave indkaldelsen til GF. Der er deadline for punkter den 24. oktober, og
indkaldelsen skal sendes ud senest 4. november.
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Opgaveliste fra mødet d. 5. august 2021


BH og EJ skal opdatere ”Ny i Morbærhaven”.



BH og EJ skal finde en løsning på det dobbelte beboerforeningskontingent (der skal
ordnes noget med stemmesedler i forskellige farver til FM og GF).



Torben og PMJ skal skrive en vedtægtsændring omkring, hvem der betaler for ny
etablering af køkkener/hvidevarer, og hvem der betaler for vedligeholdelse (AUB eller
BF).



PMJ og Torben skal rykke nogle af vores forsikringer/abonnementer under AUB.



Der skal skrives info om Smittestop på hjemmesiden til efteråret, hvis det stadig er
relevant.



PMJ skal behandle forslaget til vaskerierne fra en beboer (se mail fra 22/3).



EJ og PMJ skal indberette moms for Morbær Tryk inden 1/6. Har Munter ordnet det?



EJ skal skrive en mail til Christina Krog og spørge om tips til vores tomgangsproblem,
og hvordan vi skaffer nye beboere til afdelingsbestyrelsen.



BH skal indsamle KAKs computer.



Kontorudvalget og RG skal snakke sammen om Hønens bankkonto.



De sidste piktogrammer om affaldssortering skal hænges op.



EJ og PTX skal kigge på vedtægterne omkring ansættelse af en kasserer.



SoMe-udvalget skal skrive en mere interessant tekst til KKIK, som kan sælge MBH
bedre. Teksten skal derefter sendes til KKIK.



BH skal spørge Torben, hvem der skal betale for optegning af tennisbanerne og nye
net.



EJ skal tage sig af mails fra Intrum til Beboerværtshuset vedr. manglende betaling (2
mails fra d. 22/6 + påmindelser d. 7/7, 26/7 og 24/8)



BH skal kigge på vedtægterne til nøgleudvalget, der nu er semi-åbent.



EJ, BH og HPC skal snakke med RG omkring hans brug af Hønen og
vedtægtsovertrædelser.
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