
Referat bestyrelsesmøde d. 13.08.18 afdeling 25.  

Fremmødte: Laura Borum, Amanda Justesen, Caroline Doktor, Frederik Kristensen, Steffen (Boligsocial 

medarbejder) og Rasmus Christensen.  

 

1) Afdelingsmøde d. 30/08-2018 

• Oprettelse af facebookbegivenhed. Der bestilles pizza på dagen i forhold til hvor mange der 

kommer. Budget 2000 kr.  

o I begivenheden gør vi det klart at der er valg til bestyrelsen.  

o Frederik og Caroline laver denne begivenhed.  

• Hvornår mødes vi til mødet og hvem står for hvad?  

o Vi mødes 18.30 afhængig af hvilke forslag der kommer til mødet.  

o Rasmus og Frederik sørger for snacks og mad.  

o Rasmus bliver foreslået som dirigent og fremlægger budget.  

o Amanda tager referat.  

• Gennemgang af budget. Der kommer til at være en huslejestigning på 3,28% som følge af blandt 

andet ekstraudgifter på el, og varme på fællesarealer.  

• Årsberetning – Laura og Amanda skriver denne og den fremlægges til afdelingsmødet.  

o Caroline fremlægger denne på mødet.  

• Pga. efterspørgsel fra beboerne undersøges det om Alan Overgaard kan deltage i mødet til at 

besvare spørgsmål fra beboerne.  

 

2) Hvem tager sig af pengekassen indtil den nye bestyrelse er konstitueret 

• Pengene for udlejning skal ligges i Frederik Kristensens postkasse i st. 23.   

• Efterfølgende bestemmes når den nye bestyrelse er konstitueret.  

 

3) Forslag fra beboere 

• Ophængning af hylder til henlæggelse af ting som beboere ikke længere har brug for.  

o Det vurderes at det meget hurtigt kan blive et sted for folk til at ligge deres affald og der 

arbejdes ikke videre med dette fra bestyrelsens side  

4. Evt.  

• Event med oprydning og vedligeholdelse af lokalet. Dette kommer til at foregå d. 27/09.  

• I forhold til situation med hunde i bygningen er der kommet svar fra Øst Jysk bolig, at sagen er 

taget op og den bliver håndteret.  

• Det ser ud til at der vil være midler tilovers hen mod slutningen af året. Det er vurderet hvad disse 

midler kan bruges til. Det ses nødvendigt at købe to mindre støvsugere til fællesrummet, for at 

gøre rengøring nemmere for lejer af lokalet.  

 

 


