
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 7. september 2017 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Henrik, Michelle, William 
Suppleanter: Line 
Ordstyrer: Henrik 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
a. Mødet er åbent 

2. Valg af referent 
a. Elaina og Michelle tager referat 

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 
a. Bestyrelsen fremsatte 4 datoer for møde med den nye varmemester 

Varmemesteren kunne ikke de datoer, så der findes nye datoer til 
næste møde, så nye medlemmer kan være med. 

b. Kontakt til Rikke Frank ang. service til fælleshuset 
Østjysk Bolig har ikke nogen varenumre på servicen, så bestyrelsen 
tager ud til Bent Brandt og finder det rette service 

c. Føler ud til beboerne ift. bestyrelsesposter 
Der sendes et nyhedsbrev ud til beboerne inden afdelingsmødet 

d. Den nye forretningsorden er godkendt 
e. Heidi har taget kontakt til varmemester ang.: 

i. Alarmtyper på Stavnsvej 
1. Vejledninger skal udarbejdes (se referat fra august 2017 

punkt 13) 
Østjysk Bolig mener ikke at beboerne skal belemres med 
alarmer, så alarmen er blevet omdirigeret til 
vagttelefonen. Dermed bliver beboere ikke unødig 
bekymret. Derfor er det ikke nødvendigt at udarbejde 
vejledninger til hvad der skal gøres, når en alarm går. 

ii. Skiltning ved storskrald 
Varmemester bestiller og opstiller skilte til storskrald 

f. Elaina har besvaret beboers henvendelse ang. skiltning og 
storskraldsområdet 

g. Bestyrelsen har flyttet kontor til det gamle varmemesterkontor 
h. Opfølgning på beskrivelse af formandsrollen og referentrollen 

Rykkes til næste møde 



4. Info fra varmemesteren 
Der har været bananfluer i det lille køkken i fælleshuset pga. en glemt 
affaldspose. Varmemesteren har været nødsaget til at tilkalde skadeservice 
for at fikse problemet. Derfor gør varmemester opmærksom på at huske 
affaldsposer i fremtiden. 

5. Nyt fra selskabet 
Østjysk Bolig har indkaldt  til afdelingsmøde mandag d. 11. september.  

6. Nyt fra bestyrelsen 
Vi har flyttet lokale over i det gamle varmemesterkontor 

7. Print nøgle-kvitterings-ting! 
Der opleves problemer med vores printer. Dette løses hurtigst muligt. 

8. Ny repræsentant til repræsentantskabet 
Elaina er repræsentant, men kan ikke komme til møderne for fremtiden. 
Derfor overtager Michelle Elainas repræsentantskab  

9. Budgetmøde og ppv- kort referat  
Michelle har fremlagt referat af møderne  

10.Godkendelse af roller til afdelingsmøde 
a. Dirigent er Henrik og backup Heidi  
b. Referent Elaina og Michelle supplerer hinanden  
c. Årsberetning - Formand Elaina 
d. Budget - Michelle 
e. Forslag - Michelle  

11.Skal vi sætte vores referater op i vaskerummet? 
Ja, når vi får printeren til at virke  

12.Gennemgang af den engelske udgave af lejekontrakten for fælleshuset 
a. Elaina gennemgår den engelske udgave  

13.Oprydning i googledrev?- hvem? (drev med forskelligt indhold ift. login?) 
a. Elaina laver en afstemning datoer for at bestyrelsen kan gennemgå det 

fælles og samtidig gennemgå retningslinjer  
14.Plan for introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer (hvad laver vi og hvordan 

gør vi det) 
a. Og hvornår/hvordan fordeler vi roller 
b. Evt. revidering af nuværende roller 

i. evt. afholdes hver januar/februar - altså er vi tilfredse med 
nuværende roller? Vil vi gerne bytte? Hvem er interesserede i 
hvilke roller? 

1. der afholdes et ekstra møde i løbet af september med de 
nye medlemmer, hvor de kan sættes ind i praktiske ting, 
som nøgler og fælleshuset, samt generel intro. 

15.Medlem fra aktivitetsudvalget som admin i Stavnsvejgruppen 
a. Heidi er nuværende kontaktperson til Aktivitetsudvalget og kan derved 

oprette de opslag som der er behov for i Stavsvejgruppen på 



Facebook. Og fremover er det hensigtsmæssigt at 
afdelingsbestyrelsen har et medlem/kontaktperson til aktivitetsudvalget.  

16.Beboerforslag om introvideo til nye beboere  
a. William og Michelle finder ud af nærmere herom. 

17.Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 

Michelle tager udlejning d. 8/9 
Elaina tager d. 16/9 

 
 


