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tilmelde dig nyhedsmails for automatisk at blive holdt 
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Referat af bestyrelsesmøde d. 13. januar 

 

 
Til stede ved mødet: Alexander (27A, 4. th.), Annie (27B, 2. th.), Thomas (37A st. th.), 
Leonie (29, 2.th), Mie (35, 4.tv.). 
 

1. Fiberby: Det nye internet af Fiberby er installeret. Enkelte andele fik ikke etableret 
stikboks til internet via foreningen i sin tid, men dette bør være etableret i alle 
andele - uanset om man ønsker internet via foreningen eller ej. Etablering sker på 
foreningens omkostning. Alle andele, hvor der ikke er etableret stikdåse inde i 
lejligheden til internet, bedes derfor kontakte bestyrelsen på 
kontakt@tjenestebyg.dk . Se vores guide for hvordan du finder ud af, om der er 
etableret stik til foreningsinternet i din lejlighed, på 
https://www.tjenestebyg.dk/internet/  
 

2. Vedligeholdelse: Vi har opdateret hjemmesiden med vigtig information om 
andelshavers ansvar for vedligeholdelse. Skader som følge af forsømt 
vedligeholdelse betales af andelshaver selv. Vi opfordrer alle til at læse denne 
guide samt være særligt opmærksomme på den nødvendige vedligeholdelse af 
både vinduer og badeværelser. Se https://www.tjenestebyg.dk/vedligeholdelse/ 

 
3. Fællesværksted: De praktiske foranstaltninger for rummet er nu på plads. 

Indretning, der foretages af værkstedskoordinator Anton, vil blive påbegyndt, 
hvorefter værkstedet vil være åbent. Nærmere info vil blive annonceret. 

 
4. Efterladt toilet: Nogen har efterladt et toilet i portgennemgangen. Der må ikke 

henstilles affald i portgennemgangen (eller andre steder), så dette skal fjernes 
omgående. Det skal afleveres på genbrugspladsen som byggeaffald eller sættes i 
eget kælderrum, hvis det afhentes senere. Toilettet må ikke afleveres til storskrald 
(resulterer i fejlsorteringsbøde på 1850 kr. til foreningen). 

 
5. Administrator: Fra d. 1 januar 2021 vil Janne Sternberg for en midlertidigt periode 

varetage administrationen af vores forening på vegne af vores vanlige rådgiver 
Henriette. Jannes kontaktinformation er js@wadm.dk og tlf. 3264 4611. 

 
 

De bedste hilsener 
 

Bestyrelsen 
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