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Referat af bestyrelsesmøde d. 6. december

Til stede ved mødet: Alexander (27A, 4. th.), Annie (27B, 2. th.), Lone (29, st. tv.), Nynne
(27B, 3. tv.), Emilie (37A, 2. sal).

● Ændring af TV-pakker: YouSee varsler prisstigninger af TV-pakker per 1. januar
2023. Nuværende og kommende priser for TV-pakker tegnet gennem foreningen er
som følgende:

○ Grundpakken 195 kr./md. (stiger til 224 kr./md. per 1. januar 2023)
○ Mellempakken 447 kr./md. (stiger til 477 kr./md. per 1. januar 2023)
○ Fuldpakken 565 kr./md. (stiger til 605 kr./md. per 1. januar 2023)

YouSee angiver, at der ikke ændres i pakkernes indhold, vi henviser til
https://yousee.dk/tv.aspx#forside for oversigt. Hvis abonnement på TV-pakke
gennem foreningen ønskes ændret eller opsagt, rettes kontakt til foreningens
administrator Heidi. Vær opmærksom på evt. ændringsgebyrer herved, der
opkræves af YouSee. For mere information se http://www.tjenestebyg.dk/tv-pakker/

● Vaskemaskine  nr. 3 repareret: Der har været gentagne nedbrud af vaskemaskine
nr. 3 i vaskeriet. Miele har nu identificeret årsagen. Der er foretaget reparation og
forventes ikke flere nedbrud.

● Juletræer: E�er jul bestilles engangsafhentning af juletræer, hvor det er muligt at
få bortskaffet sit juletræ gennem foreningens renovationsservice. Juletræer til
bortskaffelse lægges ved fliserne ved siden af skralderummet ud for 27B senest d.
10 januar. Julepynt og fod skal være fjernet fra træet (krav fra kommunen).
Kommunen kræver at juletræer til afhentning maksimalt er 120 cm høje – vores
gårdmand sørger for at gennemgå og skære juletræerne ned til rette størrelse, så de
er klar til afhentning af renovationsarbejderne. OBS! Når engangsafhentningen af
juletræer er overstået, skal evt. resterende juletræer til bortskaffelse afleveres på
en genbrugsstation af respektive andelshavere selv.

● God jul og godt nytår : Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår.
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