
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 1. Februar 2018 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Nicolai, Michelle, William 
Suppleanter: Anne Sofie og Maiken 
Ordstyrer: Nicolai 
 
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. Efterladt vasketøj til velgørenhed 

i. Maiken afleverer tøjet til Genbrug 
b. Er der hørt tilbage på forespørgsel om internet i stedet for tv-pakke i 

fælleshuset 
i. Elaina kontakter Østjysk Bolig i løbet af de næste dage 

c. Ventilations guide 
i. Er lavet og hængt op i fælleshuset 

d. Opfølgning på velkomstfolder til tilflyttere 
i. Udsættes til næste møde 

e. Udkast til brugerevalueringsskema 
i. Udsættes til næste møde 

4. Info fra varmemesteren 
a. Varmemester har taget klistermærker fra Electrolux ned fra 

vaskerummet, da informationerne herpå er forkerte. Bestyrelsen har 
selv lavet nogle “ude af drift” skilte til ophængning på 
vaskemaskinerne. Varmemester har givet ros for disse. 

b. Varmemester har købt forskellige rengøringsartikler til fælleshuset 
5. Nyt fra selskabet 

a. Bestyrelsen er blevet inviteret til den årlige kursusweekend d. 9.-10. 
marts 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Bestyrelsen opfordrer til at cykler som står ude foran dørene nu stilles 

enten i cykelskuret eller cykelkælderen, nu hvor der er tømt ud for 
cykler uden ejer. Dette skrives også på vores facebookgruppe. 

b. Bestyrelsen opfordrer også til at beboere rydder affald væk, herunder 
affald efter nytår. Dette skrives også på vores Facebook-gruppen.  



7. Den årlige markvandring er afholdt 
a. Der er budgetteret til vedligeholdelse af gang- og stiarealer i 2018. 

Dette bliver anvendt på at rette parkeringsområdet bag bagerste 
bygning, samt opretning af andre flisearealer, der er sunket, hvis der er 
penge til det. Hvis muligt, forsøges der også at lægge dræn der hvor 
hækkene har svært ved at gro.  

b. Der skulle have været gennemgået taghætter sidste år, men grundet 
vejr der har gjort taget glat, er dette udsat til i år. Disse skiftes når vejret 
er til det.  

c. Der vil komme tydeligere mærkning til affaldssortering på div. 
containere 

d. Der vil blive sat en batterikasse på siden af containeren til restaffald.  
e. Der er budgetteret til skift af ovne/komfur i 2019. Dette startes evt. 

allerede sidst på året 2018. Reglen lyder dog, at hvis komfuret er skiftet 
inden for 2 år, bliver disse ikke skiftet på ny.  

8. Møde med driftchef og varmemester 
a. Bestyrelsen har efterspurgt hvad retningslinjerne er for syn og 

vurdering af misligehold, da flere beboere har rettet henvendelse 
herom 

i. Generelt er der strammet op på vurderingen af 
rengøringsniveauet ved udflytning 

ii. Driftschef og varmemester understreger, at man som beboer 
skal være opmærksom på, hvad man har angivet i fejl- og 
mangler listen ved ind- og udflytning, da denne er udgangspunkt 
for vurdering af mislighold ved udflytningssyn. 

b. Aftalen med Bilka er blevet genopfrisket. Der kan stilles Bilkavogne i 
atriummet og Bilka vil med mellemrum hente vognene.  

c. Driftchef tager kontakt til vinduespudseren, så der aftales at han 
kommer fast 4 gange om året (februar/marts, juni, september og 
november) 

d. Det er gennemgået forslag til hvordan storskraldsområdet kan holdes 
pænt, samt hvordan det undgås at andre end beboere anvender 
området og stiller storskrald lige op af porten. 

i. Varmemester kontakter Affald/Varme med forespørgsel om der 
kan udskiftes den nøgle de og varmemester har, da der er 
mistanke til at der er nogen uden tilknytning til afdelingen, som 
har nøgle.  

ii. Der bliver sat lys med sensor op i skuret, samt udenfor, til at lyse 
hen mod porten, for at forebygge at uvedkommende anvender 
storskraldsområdet. 



e. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med varmemester en 
velkomstfolder til tilflyttere i afdeling 15, der skal fungere som guide til 
hvor nyttige informationer om afdelingen kan findes. 

9. Evt. 
a. Køb af el-kedel til bestyrelseskontoret 

i. Der er bestilt en el-kedel. 
b. Fordeling af udlejninger 

i. 24. Februar - Nicolai 
c. Ansvar for mailhenvendelser 

i. Uge 5 Heidi og Elaina 
ii. Uge 6 Elaina og Michelle 
iii. Uge 7 Michelle og Elaina 
iv. Uge 8 Anne Sofie og Elaina  
v. Uge 9 Anne Sofie og William 


