
Bestyrelsesmøde søndag den 2. april 2017 

Tilstedeværende  

Theis 

Morten  

Siw  

Jennifer  

Dagsorden  

1. Opfølgning fra sidst  
2. Markvandring  

a. Tilbud fra Thomas (VM)  
3. Ekstraordinært afdelingsmøde  
4. Kursusweekenden  

a. Webzonen  
5. Udlejer af fælleslokale og løn  
6. Eventuelt  

 

 

1. Opfølgning  

Se resterende punkter.  

2. Markvandring  

Siw og Morten var på markvandring med Thomas (VM) og Allan (driftchef).  

Der blev diskuteres følgende ting.  

Når det bliver varmere kommer der algerens på fliserne. Det bliver en del af driften.  

Første oktober kommer der en ny skraldeordning. Hver beboer hører nærmere. Første step er 
at i containeren, hvor glas kommer i, der skal metal og plastik i.  

3. Ekstraordinært afdelingsmøde  

Der er indhentet tilbud på kameraer.  

Siw spørger Thomas omkring, hvordan dørene kan deles op.  



Siw kontakter Kristian (teknisk medarbejder) omkring foldevæggen, hvor han skal finde ud af, 
om foldevæggen er brandsikker, og om nøglen kan være den samme som til de resterende 
nøgler.  

Umiddelbart hvis Kristian vender hurtigt tilbage, er den umiddelbare dato for det 
ekstraordinære afdelingsmøde mandag den 8. maj.  

4. Kursusweekend  

Fra den 11. til 12. marts var Julie, Morten og Siw på kursusweekend.  

Sidste år fik vi af vide, at vi over tid skulle lægges sammen med afdeling 16, men to afdelinger 
var prøvekaniner. Østjysk bolig fandt ud af, at der var mange ting, der skulle gå op i en højere 
enhed - såsom beboerdemokrati.  

Eftersom vi er så stor en afdeling, bliver vi ikke lagt sammen med afdeling 16, fordi der er ikke 
en besparelse ved det. Der kan kun være besparelser ved afdelingerne i Ry.  

a. Webzonen  

Vi i bestyrelsen kan se på en hjemmeside, hvem der er til/fraflytter dog kun beboernummer, 
men ingen navne og CPR-numre.  

Vi kan samtidig se, hvordan budgettet udvikler over året.  

5. Udlejer  

Der er ikke blevet rengjort i forhold til køkkenet og fælleslokalet.  

I bestyrelse vil vi gerne have et så højt niveau som muligt for lokalet og køkkenet.  

Vi har diskuteret frem og tilbage, hvilke procedure vi mener, Frederik skal gennemgå, og hvor 
lang tid vi har erfaret, det tager.  

Vi har regnet frem til 1 time pr. udlejning (før/efter).  

6. Evt.  

Vi i bestyrelsen kan se i webzonen, hvor mange penge der er blevet brugt på fx hærværk. 
Derfor hører Morten Thomas, hvad en alarm i form af en censor vil koste i trappetårnet for at 
undgå hærværk i fremtiden.  

Solsenge til tagterrassen. De skal gerne være i træ for at passe ind med resten af bygningen 
samt borde-bænkene.  

 


