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1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 
Stefan byder velkommen og fortæller dagsordenen. 
19 er mødt op, så det er vi glade for. 

2. Valg af dirigent 
Stefan bliver dirigent for mødet.  

3. Valg af stemmeudvalgstællere 
Vi vælger håndsoprækning til forslagene. 
Mette, Henriette og Amalie Risbjerg er stemmetællere ved valg af medlemmer og suppleanter. 

4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 
Siden sidste afdelingsmøde: 

- 2 afdelingsbestyrelses møder 

- Julefrokost 

- Betalingssystemet har været i udu 

- Elevatoren har været i udu og der ventes nu på dele 

- Oliver er ude og rejse, og Nanna er valgt som stedfortrædende formand. 

- Sommerfest 

- Oprydning i cykelskur er sat i gang 

5. Behandling af indkomne forslag 

5.1 Betalingssystem i vaskehuset fjernes 
Forslaget bliver vedtaget. 
Vi opsiger abonnementet fra primo januar. 
Vi undersøger om der kan ske tilbagebetaling af penge der står på mywallet kontoerne. 

5.2 Etablering af lys i cykelskur 
Forslaget er vedtaget.  
17 for, 2 imod. 

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 
Budgettet er godkendt. 
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7. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

7.1 Valg af 2 medlemmer 
Oliver og Nanna er genvalgt til at være medlemmer i bestyrelsen. 

7.2 Valg af 2 suppleanter 
Der er valgt 2 nye suppleanter: 
1. Suppleant: Maria Hansen, St. 1 
2. Suppleant: Mathias Petersen, St. 2 

8. Eventuelt 

8.1 Danjord 
Hvordan foregår kontrakten med Danjord? 
Der er en 4-5 årig kontrakt med dem. De rydder sne og salter. 
Vi vil holde øje med, hvor tit de kommer og salter og rydder sne i løbet af vinteren. 
 

8.2 Bedre kommunikation 
Vi ønsker en bedre kommunikation i afdelingen 
Vi opfordrer til at beboerne skriver inde på facebookgruppen når man har taget kontakt til varmemester 
eller inspektør omkring fællesting. Afdelingsbestyrelsen vil lave et opslag på Facebook der fortæller hvem 
man skal ringe til i en given situation. 
 
Vi ønsker en bedre kommunikation mellem østjyskbolig og afdelingen 
Der ønskes at østjysk bolig kontakter afdelingsbestyrelsen når der sker både små og store ting i afdelingen. 
 

8.3 Dørene er problematiske  
Dørene til 1 værelses lejlighederne er stadig med smæklås. Kan dette blive fjernet?  
Varmemestrene kigger på det. Vi skriver og husker dem på det og finder ud af om alle ønsker en 
udskiftning. 
 
Indtil videre ønsker 1. sal, lejlighed 4 at få skiftet sin lås ud. 
 
Den indendørs lås på dørene fra de farvede gange og ud til virker ikke 
Varmemestrene kigger på det. 
 

8.4 Trappeopgang 
Trappeopgangen er meget beskidt vi vil gerne have oftere rengøring. 
 

8.5 Abonnement med Stofa 
Vi ønsker mere information omkring vores kontrakt med Stofa, da der ønskes mulighed for frit at vælge 
internet. 
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8.6 Ekstra række til hængelåse  
Vi ønsker en ekstra række til at hænge hængelåsene på i vaske kælder, til brug når man ikke har reserveret 
en tid. 
 

 


