
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 7. juni 2018 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Nicolai 
Suppleanter: Maiken, Anne-Sofie 
Ordstyrer: Heidi 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
a. Mødet er åbent 

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

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 
a. Opfølgning på internet i fælleshuset 

i. Der skulle være kommet internet i fælleshuset. Vi har dog ikke 
fået noget at vide ang. kode til internettet. Heidi skriver til Allan 
Overgaard og forhører sig nærmere 

b. Opfølgning på aktivitetsudvalget og velkomstfolderen 
i. Aktivitetsudvalget er endnu ikke blevet kontaktet ift. 

velkomstfolderen. Michelle kontakter Bjørn, aktivitetsudvalgets 
formand, herom. 

c. Forslag om at Electrolux skal varetage fælleshuset 
i. Allan Overgaard fortæller at forhandlingerne om at Electrolux 

kan overtage driften af vaskehuse i Østjysk Bolig, er i gang. 
Desuden mener Allan Overgaard at det vil være en god løsning 
for afd. 15. 

4. Info fra varmemesteren 
a. Adspurgt om kost til vaskehus 

i. Varmemester fortæller at der flere gange før er sat både kost og 
fejebakke i vaskerummet, men at disse relativt hurtigt forsvinder. 
Derfor vurderer bestyrelsen ikke at det er hensigtsmæssigt med 
en kost i vaskehuset 

b. Hvem står for udskiftning af lysstofrørene i lejlighederne 
i. Den midlertidige varmemester er blevet kontaktet herom, men 

nu er Thomas tilbage. Derfor kontaktes han herom. 
c. Rengøring af fælleshus 

i. Der har været hovedrengøring af fælleshuset d. 29. og 30. maj  
5. Nyt fra selskabet 

a. Seddel om loppemarked i afd. 9. 



i. Der var loppemarked i afdeling 9 søndag d. 3 juni. Østjysk Bolig 
har bedt bestyrelsen om at hænge tilsendt seddel herom op i 
vores afdeling. Dette blev gjort. 

b. Påkrævet opdatering af beskrivelser på afdelingernes 
facebook-grupper. 

i. Østjysk Bolig har formuleret en tekst, som alle bestyrelser som 
har en facebook-gruppe, skal tilføje gruppen i forbindelse med 
ændringerne i persondataloven. Dette har bestyrelsen gjort. 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Intet nyt 

7. Flere tyverier og forsøg herpå, på Stavnsvej 
a. Der har den sidste tid været nogle tyverier herude på Stavnsvej. 

Bestyrelsen laver et opslag på facebook-gruppen, hvor der opfordres til 
at være mere opmærksom på ejendele 

8. Aktivitetsudvalget forespørger muligheden for, at der indkøbes en 
Chromecast til fælleshuset, da der ikke længere vil være tv-pakke men 
internet i fælleshuset 

a. Afdelingsbestyrelsen vil tjekke op på mulighederne for at sikre en 
Chromecast til tv-ophænget inden der tages stilling til om der indkøbes 
en chromecast fra fælleshusets budget. Nicolai tjekker op på dette 

9. Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 

i. d. 16. juni - William 
ii. d. 23. juni - Michelle 
iii. d. 30. juni - Heidi 

b. Ansvar for mailhenvendelser 
i. U24: Maiken og Nicolai 
ii. U25: Nicolai og Elaina 
iii. U26: Elaina og Heidi 
iv. U27: Michelle og William 


