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Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  22.	  maj	  2018	  	  
 
 
Til stede: HC Lund, Ask Krogager Lund, Julie Münter, Anne Sofie Henriksen og Anna Dorph Ul-
lerichs.  
Referent: Anna Dorph Ullerichs 

Dagsorden	  
	  

1. Lønforhøjelse	  til	  vicevært	  Michael	  Svensson	  
2. Installering	  af	  Bekey	  
3. Nøgler	  til	  vaskelåse	  

	  
	  

	  
Ad.	  1:	  Lønforhøjelse	  til	  vicevært	  Michael	  Svenson	  
Michael	  Svenson	  har	  bedt	  bestyrelsen	  om	  lønforhøjelse.	  Michael	  har	  været	  ansat	  i	  4	  år	  uden	  hver-‐
ken	  at	  have	  været	  blevet	  lønregulereret	  eller	  fået	  forhøjelser.	  Bestyrelsen	  har	  besluttet	  at	  give	  
Michael	  en	  lønforhøjelse	  på	  500	  kr	  pr.	  måned	  pr.	  1.	  Juli.	  Michael	  gør	  et	  rigtig	  godt	  stykke	  arbejde	  
og	  hjælper	  med	  rigtig	  mange	  opgaver,	  der	  ligger	  uden	  for	  hans	  almindelige	  arbejdsportefølje.	  	  Her	  
er	  han	  en	  rigtig	  str	  hjælp	  for	  bestyrelsen	  og	  er	  med	  til	  at	  bespare	  foreningen	  penge	  på	  håndværke-‐
re.	  Det	  bemærkes	  for	  Michal,	  at	  den	  almindelige	  opgaveportefølje	  stadig	  skal	  passes.	  
	  	  
Ad.	  2.	  Installering	  af	  Bekey	  
Bestyrelsen	  har	  besluttet	  at	  få	  installeret	  Bekey	  et	  elektronisk	  nøglesystem	  v.	  porten.	  Årsagen	  er	  
at	  reklame-‐	  ugeavisomdelere	  ikke	  længere	  bruger	  fysiske	  nøgler.	  Det	  har	  længe	  været	  et	  problem	  
at	  beboere	  i	  foreningen	  ikke	  modtager	  deres	  magasiner	  og	  aviser.	  Det	  skal	  Bekey	  rette	  op	  på.	  Sy-‐
stemet	  er	  gratis	  og	  sikkert	  at	  få	  installeret.	  	  
	  
Ad.	  3.	  Nøgler	  til	  vaskelåse	  
I	  løbet	  af	  efteråret	  2018	  vil	  bestyrelsen	  indsamle	  vaskenøgler	  fra	  beboere,	  hvor	  der	  ikke	  længere	  
er	  en	  ekstranøgle	  til.	  Mister	  en	  beboer	  nøglen	  har	  det	  hidtil	  været	  muligt	  at	  få	  en	  ny	  nøgle	  mod	  et	  
mindre	  gebyr	  fra	  vores	  administrator.	  Der	  er	  desværre	  blevet	  udleveret	  nøgler	  uden	  at	  sikre	  eks-‐
tranøgler,	  hvilket	  betyder,	  at	  der	  ikke	  findes	  ekstranøgler	  til	  alle	  vasklåse.	  Vi	  håber	  på	  jeres	  samar-‐
bejde.	  Fremover	  vil	  vaskenøgler	  kunne	  købes	  direkte	  fra	  bestyrelsen	  og	  ikke	  fra	  administrator.	  
	  
Bestyrelsen	  har	  ved	  samme	  lejlighed	  undersøgt	  mulighederne	  for	  at	  få	  et	  elektronisk	  vaskereser-‐
vationssystem	  men	  vurderet,	  at	  det	  vil	  være	  omkostningsfuldt	  at	  få	  installeret.	  Når	  vaskemaski-‐
nerne	  engang	  skal	  skiftes,	  vil	  vi	  undersøge	  muligheden	  igen.	  
	  
	  


