
Bestyrelsesmøde mandag den 12. juni 2017  

Til stede værende  

Siw  

Theis 

Morten  

Jennifer 

Julie  

Dagsorden  

1. Opfølgning fra sidst  

2. Ekstraordinært afdelingsmøde  

3. Repræsentantskabsmøde  

4. Fællesskabslokale udlejer  

5. Fast udlejning  

6. Fest 

7. Evt. 

Referat  

1. Opfølgning fra sidst 

Der er kommet solsenge.  

Vi overvejer at købe en-to ekstra solseng. Vi snakker også om at købe flere planter, der kan skærme 

mere af til hvor solsengene er placeret. Eller på anden måde finde en løsning til at skærme solsenge 

området mere af, således folk ligger mere skærmet af fra døren. Vi afventer i forhold til aftale om-

kring planterne, som allerede er i huset. Den aftale er snart udløbet.  

2.  Ekstraordinært afdelingsmøde 

Døren til fælleslokalet kan godt tidsindstilles. Det er gratis at gøre.  

Alle forslag blev vedtaget.  

Skillevæggen kan først kommes efter sommerferien.  

Bestyrelsen er godt tilfredse med mødet – endnu en gang tak for et godt møde til de fremmødte.  

3. Repræsentantskabsmøde  

Siw og Morten var af sted.  



Østjysk Bolig har i år haft et underskud på 2 mio.  

Dette skyldes forsinkede byggerier, hackerangreb og ansættelseskontrakter gennemgang.  

4. Fællesskabslokale udlejer  

Frederik er ikke længere udlejer af lokalet. Han har selv opsagt stillingen.  

Til det ekstra ordinære afdelingsmøde stiller vi forslag om en ny.  

5. Fast udlejning  

Bestyrelsen er blevet adspurgt, om fælleslokalet kan udlejes på faste dage samt tidspunkter.  

Der bliver en foreløbig kontrakt med vedkommende, der løber frem til den 1. september.  

Vedkommende får kun mulighed for at leje lokalet mellem mandag, tirsdag og onsdag. Det bliver i 

et fast tidspunkt – 18.00-22.00. Eller torsdag fra 13.30 til 17.30.  

I disse dage må vedkommende leje tre af dagene.  

Grunden til at det kun skal være i disse dage er, fordi weekenden er de dage, der oftest udlejes. 

Yderligere skal der være tid til at beboer, der udlejer lokalet i weekenden, kan rengøre lokalet sam-

tidig skal udlejer have tid til at tjekke lokalet efter udlejning (optælling af ting bl.a.).  

Prisen for dette bliver 1000 kr. om måned, som skal betales forud. Dertil skal betales et depositum 

på 500 kr.  

Prisen vil justeres, hvis vedkommende ønsker alle fire dage eller færre dage.  

Der er dog der visse forbehold. Er der andre beboere, som vil leje lokalet for et enkelt arrangement, 

vil deres leje komme i første prioritet, således vedkommendes leje fraviges.  

Et andet forbehold vil være, at hvis vedkommende bruger lokalet uden for det aftalte tidspunkt og 

dag, der vil kontakten ophæves øjeblikket, og nøglebrikken skal afleveres.  

Lokalet er også kun til leje for vedkommende. Hvis vedkommende skal afholde et arrangement, 

hvor der kommer flere gæster, så lejes lokalet efter de oprindelige, fastlagte priser som det er gæl-

dende for alle andre beboer, der vil afholde et arrangement.  

Andre der er interesseret en sådan aftale er De velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

6. Fest 

Der er en gratis sankthans fest fredag den 23. juni.  

Hold øje med postkasse og find begivenheden på Facebook.  

7. Evt.  



Onsdag den 7. juni var der et rengøringsarrangement. Bestyrelsen takker Melissa og Malene for at 

arrangere det samt de og deltagende beboer, der deltog.  


